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Resumo: 
 

 

 

Este trabalho aborda um problema real de empacotamento tridimensional enfrentado por 

uma empresa portuguesa. Diariamente, esta empresa necessita de organizar a arrumação de 

um conjunto de caixas numa viatura. 

A carga é composta por caixas paralelepipédicas de dimensões e pesos variados, e o veículo 

consiste num camião único, que terá de efectuar tantas viagens quantas as necessárias para 

entregar a totalidade da carga. Existem dois tipos de caixas de carga: caixas pequenas sem 

tampa que, antes de serem colocadas no camião, devem ser combinadas numa palete; caixas 

maiores totalmente formadas, que serão individualmente arrumadas no camião.  

O problema a resolver será dividido em duas fases sucessivas: a constituição de paletes com 

caixas pequenas e a arrumação da carga total (paletes e caixas individuais) no camião. Estas 

duas fases não deverão ser abordadas de forma independente, pois as dimensões finais das 

paletes construídas terão um impacto na composição do sortido de caixas de carga a arrumar 

no veículo. 

Para assegurar o regular transporte da carga teremos em atenção as seguintes restrições: 

estabilidade da carga durante o transporte, orientação das caixas, limite de peso do camião e 

distribuição do peso da carga. 

Para resolver este problema propomos uma heurística construtiva por camadas horizontais, 

com um critério de classificação de cantos livres, que coloca as caixas sempre junto a um canto 

livre. Para cada uma das camadas, a ideia base desta heurística consiste em espalhar as caixas 

mais pesadas, trabalhando desde as paredes do camião para o seu centro, favorecendo-se a 

obtenção de soluções admissíveis com uma boa distribuição do peso da carga. 

Para avaliar as soluções geradas pela nossa heurística, procedemos a testes computacionais 

com dados de benchmarking, comparando as nossas taxas de ocupação com os resultados de 

outros autores da literatura. Conduzimos, ainda, testes computacionais com dados reais da 

dita empresa. 

Palavras-Chave: Problemas de empacotamento tridimensionais; Distribuição uniforme do peso 

da carga; Heurísticas construtivas. 
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Abstract: 
 

 

 

This work addresses a real world packing problem faced by a Portuguese company. Every day 

this company needs to establish a plan to pack a set of boxes onto a vehicle. 

The cargo consists of rectangular boxes with different sizes and weight, and the vehicle is a 

single truck. The truck will have to perform as many trips as necessary to deliver the entire 

load. There are two different types of boxes: small boxes with no lid that, before being placed 

inside the truck, need to be combined onto a pallet; bigger boxes, completely formed, that are 

packed individually in the truck. 

The problem can be divided into two successive phases: the construction of pallets with small 

boxes and the loading of the entire cargo (pallets and individual boxes) on the truck. These two 

phases should not be solved independently, since the final dimensions of the pallets will have 

an impact on the final packing plan of the whole cargo. 

To ensure a proper transportation, we will take into account the following constraints: load 

stability, box orientation, weight limit of the truck and distribution of weight inside the truck. 

To solve this problem, we propose a constructive heuristic based on a horizontal layer 

arrangement, with a criterion to classify the free corners, which places the boxes always next 

to a free corner. For each layer, the main idea is to spread the heaviest boxes along the truck, 

working from the sides to the centre of the truck, promoting the development of admissible 

solutions with a good weight distribution. 

To evaluate the solutions produced by our heuristic, we conduct computational tests with 

benchmarking data, comparing our occupancy rates with the results from other authors in the 

literature. We also undertake some computational experiments with real data from the 

company. 

Keywords: Three-dimensional container loading problems; Uniform weight distribution; 

Constructive heuristics. 
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 Capítulo 1 

Introdução 
 

 

 

A motivação para a realização deste trabalho surge na sequência de uma sessão de 

apresentação de uma empresa da indústria automóvel da região de Setúbal. Nessa sessão foi 

apresentado um conjunto de projectos que a empresa julgava serem apetecíveis para o mundo 

académico, e nos quais tinha interesse em estabelecer parcerias. Entre esses projectos havia 

um inserido no departamento de Purchase & Logistics que, em termos gerais, se relacionava 

com a devolução de um conjunto de caixas vazias a um fornecedor, para serem novamente 

utilizadas na entrega de materiais necessários à montagem de automóveis. Como se tratava de 

caixas vazias, as mesmas poderiam ser arrumadas umas dentro das outras, só sendo 

necessário, para o seu transporte, a utilização de um único camião. 

Imediatamente expressámos o nosso interesse por esse projecto, tendo sido devidamente 

recebidos e acompanhados pelo director do referido departamento. Após a realização de 

alguns encontros, o problema original alterou-se completamente: as caixas vazias evoluíram 

para caixas cheias de materiais diversos e o camião único transformou-se num número 

indefinido de camiões que, não só se pretendia determinar, como se pretendia minimizar. 

Identificámos, assim, um problema de corte e empacotamento a três dimensões, numa das 

suas mais tradicionais formas de aplicação. 

Tratando-se de uma área bastante versátil, com uma enorme aplicabilidade à resolução de 

questões concretas e variadas de múltiplos sectores, desde o sector industrial, aos sectores 

dos transportes ou dos serviços, os problemas de corte e empacotamento têm recebido 

bastante atenção por parte dos investigadores. As referências bibliográficas sobre o tema são 

inúmeras, atrevendo-nos, mesmo, a afirmar que se trata de uma das áreas mais estudadas por 

parte da comunidade das aplicações matemáticas. 

Reportando aos anos 50 do século passado, a área do corte e empacotamento começou a 

ganhar maior notoriedade com os trabalhos de Gilmore e Gomory (1961, 1963, 1965, 1966), 

que, com a sugestão de técnicas de programação linear aplicadas a problemas com uma e duas 

dimensões, foram os primeiros a apresentar métodos que se revelaram aptos para serem 

utilizados na resolução de problemas difíceis do mundo real. 



 1. Introdução 
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O problema que nos propomos resolver consiste, então, no desenvolvimento de uma 

metodologia que, numa base diária, permita optimizar todo o processo de arrumação de um 

conjunto de caixas rectangulares num único camião, que efectuará tantas viagens quantas as 

necessárias para entregar a totalidade da carga prevista para esse dia. Como se trata de uma 

aplicação real, a metodologia proposta deverá contemplar todas as particularidades do 

problema que se pretende resolver, e não apenas as do modelo teórico subjacente. 

Simultaneamente é, também, necessário determinar qual a melhor forma de reunir um 

determinado conjunto de caixas pequenas sobre paletes, formando embalagens finais 

completas de dimensões variadas, e que serão posteriormente colocadas no dito camião. Esta 

decisão deverá ser tomada de forma integrada com a questão da arrumação das caixas de 

carga no camião, uma vez que o formato final das paletes irá ter um impacto na composição 

final da carga a arrumar e, consequentemente, na optimização do espaço do camião. 

Com um tão grande número de artigos científicos publicados sobre esta matéria, coloca-se 

uma questão quanto à necessidade de mais um trabalho sobre o mesmo assunto. A verdade é 

que nem sempre é fácil encontrar uma aplicação que contemple todas as particularidades dos 

problemas enfrentados pelas empresas, nas suas actividades do dia-a-dia. Por vezes é 

necessário desenvolver procedimentos novos, e/ou adaptar processos já existentes, que 

atentem às várias nuances do problema real a resolver. 

A contribuição deste trabalho prende-se, não só, com o desenvolvimento de um 

procedimento de apoio à tomada de decisão de uma grande empresa industrial do sector 

automóvel, mas também com a concepção de uma heurística construtiva que congregue a 

questão da distribuição do peso da carga como um critério primário, logo aquando da 

construção de um plano de empacotamento admissível. De referir que a grande maioria da 

literatura consultada sobre o assunto, lida com esta questão apenas à posteriori, após o 

cálculo de uma solução para o problema. As heurísticas descritas nesses trabalhos centram-se 

na definição de um plano de empacotamento que optimize o espaço ocupado dentro dos 

camiões, e só depois executam alguns ajustamentos na disposição da carga, por forma a 

melhorar a distribuição do seu peso. 

Relativamente à estrutura desta tese, o próximo capítulo é dedicado à exposição 

pormenorizada do problema que nos foi apresentado pela empresa, nomeadamente a 

descrição do tipo de carga a transportar, das características do veículo de transporte utilizado 

e das condicionantes de ordem prática a respeitar. Após uma definição clara do problema a 

resolver, procede-se à sua classificação em termos teóricos recorrendo às tipologias de 

Dyckhoff (1990) e de Wäscher et al. (2007). 

O capítulo 3 consiste na revisão da literatura científica sobre problemas de corte e 

empacotamento focando, sobretudo, os problemas a três dimensões. Este capítulo começa 

por considerar a forma como a carga a transportar é classificada nos diversos trabalhos 

consultados, expõe os vários constrangimentos que devem ser observados aquando da 

definição de um plano de empacotamento, estuda a complexidade computacional dos 

problemas a três dimensões, identifica vários limites diferentes para o número de contentores 

a utilizar, e descreve um conjunto de métodos exactos (modelos matemáticos e algoritmos 

exactos) e de métodos heurísticos (heurísticas construtivas e de melhoramento) para a 
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resolução do problema a três dimensões. O capítulo termina com uma caracterização breve 

dos problemas de empacotamento em paletes que, embora originalmente um problema a três 

dimensões, pelas suas particularidades quanto ao tipo de carga, se transformam num 

problema com duas dimensões.  

No quarto capítulo procedemos a uma análise detalhada sobre a questão da distribuição 

do peso da carga dentro do veículo de transporte. Começamos por comentar a importância 

desta condicionante aquando da definição de um plano de empacotamento, procedemos a 

uma breve definição de conceitos e passamos, de seguida, à descrição dos métodos 

encontrados na literatura para lidar com este tema. Optámos por dividir os artigos científicos 

consultados em dois grupos: os que tratam esta questão através de métodos de pós-

processamento e os que a incorporam como um critério primário. O último ponto abordado, 

diz respeito à apresentação de uma série de conceitos matemáticos relativos à avaliação da 

distribuição do peso. 

O quinto capítulo é dedicado ao desenvolvimento de uma metodologia para resolver o 

problema de empacotamento da empresa, que minimize o número de viagens necessárias 

para transportar a totalidade da carga, ao mesmo tempo que respeita todas as condicionantes 

apresentadas. Após uma descrição breve da heurística proposta, este capítulo centra-se na 

explicação detalhada de todos os procedimentos que compõem a dita heurística. Assim, 

começamos por apresentar uma definição do conceito de “Canto”, devidamente 

fundamentada em artigos da literatura; apresentamos um critério para classificar os cantos 

livres em quatro tipos diferentes; expomos uma estratégia inovadora de colocação das caixas 

de carga junto aos cantos livres, que promove uma boa distribuição do peso da carga; 

explicamos, e ilustramos com um exemplo, a técnica de representação de soluções adoptada; 

e concluímos com a descrição minuciosa dos vários passos da heurística construtiva 

desenvolvida. Esses passos contemplam um procedimento de construção por camadas 

horizontais, um procedimento para carregar os camiões com as camadas previamente geradas, 

um procedimento para combinar camadas na tentativa de reduzir o número total de camiões 

(ou de viagens) utilizados, um procedimento para construir paletes de caixas de um 

determinado modelo que, pelas suas características, têm de ser previamente paletizadas antes 

de serem arrumadas dentro do camião, e um procedimento para incorporar essas paletes já 

formadas nos camiões já existentes. Finalmente, e se necessário, a heurística contempla a 

possibilidade do utilizador efectuar alguns ajustamentos adicionais na arrumação das caixas de 

carga, na expectativa de melhorar a forma como o seu peso se encontra distribuído. O capítulo 

5 termina com a apresentação de dois exemplos ilustrativos, cada um dos quais composto por 

dados reais da empresa relativos a dois fornecedores distintos, que se caracterizam por 

possuírem cargas com características bastante diferentes, tecendo-se uma análise dos 

resultados obtidos. 

O capítulo 6 relata a implementação da heurística desenvolvida e os vários testes 

computacionais efectuados. Este capítulo inicia-se com uma breve descrição dos conjuntos de 

dados de benchmarking que têm sido utilizados nos artigos científicos sobre problemas de 

corte e empacotamento a três dimensões, e apresenta, também, os dados reais 

disponibilizados pela empresa, nomeadamente as dimensões das várias caixas de carga. 
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Posteriormente, descreve a realização de testes computacionais com os dados de 

benchmarking, estabelecendo comparações com os resultados de outras heurísticas propostas 

na literatura. Assim, o número total de contentores obtido com a aplicação da nossa heurística 

construtiva é comparado com o número total alcançado por outros dez autores. A qualidade 

das soluções encontradas é, também, avaliada em termos de estabilidade horizontal e vertical 

da carga. São, ainda, reportados testes computacionais com dados reais: primeiro com uma 

instância disponível num artigo da literatura, e depois com os dados facultados pela empresa, 

relativos a um mês de operação. Em qualquer um destes dois casos, as soluções encontradas 

são avaliadas em termos do número total de camiões utilizados, em termos de estabilidade 

(vertical e horizontal) da carga e relativamente à distribuição do peso dentro dos camiões. 

Por fim, no capítulo 7, tecem-se algumas considerações finais sobre o trabalho 

desenvolvido e sobre os resultados alcançados, e apresentam-se algumas perspectivas de 

trabalho futuro. 
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 Capítulo 2 

Descrição do Problema da Empresa 
 

 

 

2.1. Introdução 

 

No passado, as operações de transporte de peças e materiais entre os fornecedores e a 

fábrica automóvel, eram asseguradas por uma empresa transportadora subcontratada, 

mediante o pagamento de um determinado montante fixo, independente do número de 

viagens efectuadas e das quantidades transportadas. No entanto, e após uma análise de 

custos, a empresa automóvel decidiu rescindir o contracto com essa empresa transportadora, 

passando ela própria a assegurar o transporte desses materiais. 

A empresa automóvel trabalha de acordo com um sistema de Just in Time, o que significa 

que, a todo o momento, os seus níveis de stock de peças e matérias-primas deverão ser 

mantidos no mínimo indispensável. Assim, diariamente, e de acordo com os níveis de 

produção previstos para o próprio dia, os operadores da empresa dirigem-se aos seus 

fornecedores para levantar as peças e os materiais que serão utilizados na linha de produção. 

Essas peças e materiais já foram previamente embalados pelos fornecedores num conjunto de 

caixas padronizadas, bastando aos operadores da empresa colocá-las no camião e transportá-

las para a fábrica. 

Aquando das nossas reuniões com a empresa, foi-nos solicitada a análise preferencial de 

dois dos seus fornecedores exclusivos, que envolvem grandes volumes de entregas diárias de 

peças e de materiais, e que se encontram a uma distância reduzida das instalações da fábrica. 

Foi-nos referido que o transporte é efectuado directamente entre as instalações destes 

fornecedores e da fábrica, o que significa que não teremos de abordar situações de entregas 

múltiplas nem teremos de nos preocupar com a definição do itinerário a percorrer. 

O objectivo primordial deste trabalho consiste, então, na optimização de todas as 

operações associadas com este transporte, e mais concretamente, com as operações de 

arrumação da carga dentro do camião. 
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2.2. O Veículo de Transporte 

 

O veículo de transporte utilizado pela empresa é um camião de três eixos, semelhante ao 

da figura seguinte (ver Figura 2.1), com comprimento de 13600 ��, largura de 2400 �� e 

altura de 3000 ��, a que corresponde um volume útil de 97,92 ��. O veículo apresenta um 

limite de peso de carga igual a 24 toneladas. 

 

 
Figura 2.1: Camião de três eixos. 

 

Actualmente, a empresa considera que o veículo se encontra cheio quando o volume da 

carga transportada é superior ou igual a 85,00 ��. 

Uma vez que a empresa dispõe de um único veículo dedicado a este transporte, ele 

deverá efectuar tantas viagens quantas as necessárias para proceder à entrega da totalidade 

das matérias-primas e dos materiais utilizados na produção do dia. 

 

 

 

2.3. Tipos de Carga 

 

A carga a transportar é integralmente constituída por caixas de formato paralelepipédico, 

podendo apresentar diversas dimensões e peso, consoante os produtos e materiais que 

acondicionam. 

A empresa tem um total de 16 tipos diferentes de caixas de carga, que mistura de forma 

variável, mediante as necessidades de produção do próprio dia. Esses 16 tipos de caixas 

dividem-se em dois grupos: o modelo GLT, com um total de 11 tipos diferentes de caixas, e o 

modelo KLT, com um total de 5 tipos diferentes de caixas. 

 

 

2.3.1. Caixas GLT 

 

As caixas do modelo GLT correspondem a caixas independentes e completamente 

formadas (ou seja, já com tampa e com “pés”), de dimensões maiores e que são 

individualmente colocadas dentro do camião (ver Figura 2.2). Caracterizam-se por ter todas as 

suas três dimensões conhecidas, bem como o valor do seu peso. 
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Figura 2.2: Caixa do modelo GLT. 

 

Existem 11 versões de caixas deste modelo, distinguindo-se por apresentarem dimensões 

diferentes. 

 

 

2.3.2. Caixas KLT 

 

As caixas do modelo KLT, num total de 5 versões diferentes, consistem em caixas mais 

pequenas, que não estão completamente formadas e que, por isso, não podem ser 

individualmente colocadas dentro do camião (ver Figura 2.3). 

 

 
Figura 2.3: Caixa do modelo KLT. 

 

Assim, estas caixas, antes de serem arrumadas no camião, têm de ser submetidas a um 

processo de paletização, que consiste em agrupá-las, colocá-las sobre uma base e cobri-las 

com uma tampa, dando origem ao que se denomina de “paletes completas” (ver Figura 2.4). 

São estas paletes completas que serão, posteriormente, arrumadas dentro do camião. 

 

 
Figura 2.4: Processo de construção de uma palete completa com caixas KLT. 

 

A empresa dispõe de um total de três tipos diferentes de bases (e correspondentes 

tampas) disponíveis para embalar estas caixas KLT – duas bases padronizadas (as Europaletes 
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de dimensões 1200×800�� e 1200×1000��) e uma base específica de dimensões 

1005×605��. 

Emboras as dimensões e o peso de cada uma das caixas KLT sejam conhecidas, uma vez 

que elas têm de ser previamente combinadas em paletes completas, as dimensões finais do 

objecto que é colocado dentro do camião não são conhecidas à priori, dependendo da base 

seleccionada e do número de caixas KLT empilhadas umas sobre as outras (do número de 

andares) na mesma palete. 

Em termos das dimensões de largura e de comprimento, passamos de uma situação com 

cinco opções diferentes, para uma situação com apenas três. No entanto, em termos da 

dimensão da altura, ela poderá ser muito variável, mediante o número de andares utilizados 

dentro da mesma palete. 

A empresa apresenta, aos seus fornecedores, as suas necessidades de caixas do modelo 

KLT sob o formato de uma “Encomenda”. O conceito de encomenda, aqui, corresponde a um 

determinado número de caixas KLT todas iguais (todas com o mesmo código), e que contêm 

todas o mesmo tipo de produto, mas não necessariamente nas mesmas quantidades. Podem 

ocorrer situações em que, dentro de uma dada encomenda, existem caixas KLT com pesos 

diferentes. Cada encomenda tem um número identificativo e destina-se, integralmente, a um 

local específico dentro da fábrica. 

Um exemplo deste conceito pode ser: 

 

Número de 

Encomenda 

Código 

KLT 

Quantidade 

de Caixas 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso Unitário 

(kg) 

5 K001 29 297 198 147 2,50 

 K001 1 297 198 147 2,00 

Figura 2.5: Encomenda número 5, composta por 30 caixas KLT do código K001, todas 

iguais, 29 das quais com peso unitário de 2,50 kg, e a restante com peso unitário de 2,00 kg. 

 

Existe um conjunto de regras relativas à construção destas paletes completas, que a 

empresa exige que sejam cumpridas: 

• A sua altura final não deverá exceder 1 metro, sendo admitidos pequenos desvios (quando 

questionados quanto aos “pequenos desvios” admissíveis, foi-nos dito que se deveria 

tentar sempre cumprir com a regra de 1 metro, mas que poderiam ocorrer situações 

esporádicas com, no máximo, dois centímetros de desvio). 

• Não é permitido formar paletes completas com caixas KLT de códigos diferentes, ou seja, 

cada uma das paletes completas deverá ser construída com caixas KLT todas com as 

mesmas dimensões (todas iguais). 

• Por razões logísticas, e uma vez que cada uma das encomendas se destina na totalidade a 

um determinado local da fábrica, não é permitido formar paletes completas com caixas KLT 

pertencentes a encomendas diferentes (mesmo que sejam encomendas que utilizam caixas 

KLT do mesmo código). 
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• Por questões de equilíbrio, cada andar das paletes completas deverá estar completamente 

preenchido, ou seja, não deverá ter qualquer espaço vazio. Assim, e caso o número de 

caixas KLT seja insuficiente para construir um andar completo, dever-se-á utilizar caixas KLT 

vazias para preencher os ditos espaços livres. 

No entanto, esta situação não deverá ser recorrente, devendo-se, sempre que possível, 

utilizar a base (de entre as três disponíveis) que minimize a necessidade de utilização de 

caixas KLT vazias. 

 

Assim, o problema real desta empresa que nos propomos resolver, consiste numa questão 

com dois níveis de decisão: a construção de paletes completas com caixas do modelo KLT e o 

carregamento da carga total (paletes e caixas do modelo GLT) no camião. Note-se que estes 

dois níveis de decisão estão interligados, não devendo ser abordados de forma independente, 

uma vez que a metodologia utilizada para agrupar as caixas KLT em paletes completas, terá um 

impacto significativo na composição final da carga a arrumar no camião. Neste trabalho 

tentaremos desenvolver um procedimento que lide com estes dois níveis de decisão de forma 

articulada. 

 

 

 

2.4. Condicionantes a Respeitar na Arrumação da Carga Dentro do 

Camião 

 

Independentemente do modelo de caixas a arrumar (GLT ou paletes completas de KLT), 

todas elas deverão respeitar um conjunto de condicionantes aquando da sua arrumação 

dentro do camião: 

• Toda a carga tem de ser arrumada completamente dentro dos limites do camião e sem a 

existência de qualquer sobreposição. 

• Todas as caixas terão de ser arrumadas com as suas faces paralelas às paredes do camião 

(colocação ortogonal), para facilitar a utilização de empilhadores nas operações de carga e 

de descarga. 

• Todas as caixas apresentam orientação vertical fixa, o que implica que apenas podem sofrer 

rotações de 900 (a sua tampa deverá estar, em qualquer circunstância, voltada para cima). 

• Todas as caixas deverão ficar verticalmente estáveis, ou seja, a sua base deverá estar 

integralmente assente sobre o topo de outras caixas ou sobre o chão do camião. 

Note-se que a empresa permite a existência de algum nível de instabilidade vertical mas, 

uma vez que, quando questionados sobre o assunto, não souberam quantificar qual a 

percentagem da base das caixas que é possível deixar “no ar”, neste trabalho consideramos 

que esta situação não pode ocorrer (a este respeito, consultar os artigos de Bortfeldt e 

Gehring (1998), Pisinger (2002) e de Liu et al. (2011)). 
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• Todas as caixas deverão ficar lateralmente estáveis, ou seja, sempre que possível, pelo 

menos três faces laterais das caixas deverão estar em contacto com as paredes do camião 

ou com as faces laterais de outras caixas previamente arrumadas. 

• As caixas mais pesadas deverão ser bem distribuídas dentro do camião, promovendo uma 

distribuição uniforme do peso da carga e, consequentemente, um camião equilibrado (ver 

Capítulo 4). 

• Tal como referido no início deste capítulo (ver Secção 2.2.), é necessário respeitar o limite 

de peso do camião de 24 toneladas. 

 

Relativamente à questão da estabilidade lateral da carga, é de referir que se encontram na 

literatura muitas opiniões diferentes quanto ao número de faces das caixas que deverão estar 

devidamente apoiadas. Assim, por exemplo, Eley (2002) afirma que soluções com menos do 

que três faces em contacto com as faces de outras caixas ou com as paredes do camião, são 

soluções lateralmente (ou horizontalmente) desequilibradas. No outro extremo, encontramos 

Liu et al. (2011) e Moon e Nguyen (2014), para os quais basta que as caixas arrumadas tenham 

uma face em contacto com outras caixas ou com as paredes do camião, para a solução ser 

classificada como horizontalmente estável. 

No nosso caso, e sempre que possível, tentaremos respeitar a condição imposta por Eley. 

No entanto, esta condição deverá ser encarada como uma soft constraint e não como uma 

hard constraint. 

Outra soft constraint refere-se à distribuição uniforme do peso da carga, que foi um dos 

requisitos mencionados pela própria empresa. A nossa heurística terá esta condicionante em 

especial atenção, mas nem sempre será possível encontrar uma solução com o peso da carga 

uniformemente distribuído. No entanto, o desvio nunca poderá ter valores significativos. 

 

 

 

2.5. Classificação do Problema em Termos Teóricos 
 

O nosso problema consiste, então, em desenvolver uma heurística que produza um plano 

de empacotamento admissível para a totalidade da carga da empresa, no menor número 

possível de camiões, ao mesmo tempo que respeita as condicionantes reportadas nas duas 

secções anteriores. 

O problema assim descrito, pode ser encarado como o tradicionalmente conhecido Bin 

Packing Problem. 

Em virtude da existência de uma grande multiplicidade de problemas de corte e 

empacotamento, com uma grande diversidade de características, Dyckhoff (1990) foi o 

primeiro a propor um sistema de classificação para estes problemas. Tentando integrar o mais 

possível os vários atributos referenciados nos artigos sobre o tema, o autor sugere uma 

classificação baseada em quatro critérios: dimensionalidade, tipo de afectação, sortido dos 

objectos grandes e sortido dos objectos pequenos. Assim, e de acordo com esta tipologia, o 
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nosso problema classifica-se como 3/V/I/R, ou seja, um problema de corte e empacotamento a 

três dimensões, onde todos os artigos pequenos têm de ser combinados em padrões que 

serão posteriormente atribuídos a uma selecção apropriada de objectos grandes (letra “V”), 

com todos os objectos grandes a apresentar a mesma figura (letra “I”), e com um grande 

número de artigos pequenos para arrumar, mas de relativamente poucas figuras diferentes 

(letra “R). 

Dezassete anos volvidos, reconheceu-se a insuficiência da classificação proposta por 

Dyckhoff para acomodar os desenvolvimentos mais recentes na área. Wäscher et al. publicam 

um artigo em 2007, onde propõem uma nova tipologia que permite a sistematização e a 

categorização de todos os problemas de corte e empacotamento conhecidos. Também estes 

autores se baseiam num conjunto de critérios para construir a sua tipologia: dimensão do 

problema, tipo de afectação (maximização do output ou minimização do input), sortido dos 

artigos pequenos (iguais, fracamente ou fortemente heterogéneos), sortido dos objectos 

grandes (um único ou vários) e formato dos artigos pequenos. Cada um destes cinco critérios 

é, ainda, mais esmiuçado, com a introdução de algumas características adicionais e mais 

específicas, dando origem a uma classificação extensa, que contempla todas as variantes dos 

problemas de corte e empacotamento, e que deixa em aberto a inclusão de novas variantes 

que possam, entretanto, surgir. 

Assim, e de acordo com a tipologia de Wäscher et al. (2007), podemos afirmar que 

estamos perante um SSSCSP – Three-Dimensional Rectangular Single Stock Size Cutting Stock 

Problem with Aditional Constraints, no qual um sortido de carga fracamente heterogénea tem 

de ser completamente alocada a um número mínimo de recipientes todos idênticos, ao 

mesmo tempo que respeita um conjunto de restrições adicionais. 
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 Capítulo 3 

Revisão da Literatura sobre Problemas de Corte e 

Empacotamento 
 

 

 

3.1. Introdução 
 

Os problemas de corte e empacotamento são normalmente descritos como a 

determinação da melhor forma de arrumar um conjunto de objectos pequenos em um ou mais 

objectos grandes, procurando optimizar o espaço ocupado. Consoante se observe a questão 

como um determinado objecto grande que tem de ser cortado num conjunto específico de 

objectos pequenos, ou se encare como um conjunto de objectos pequenos que têm de ser 

colocados num objecto grande, assim se fala em Problema de Corte ou em Problema de 

Empacotamento. 

Estes objectos, embora de aspecto maioritariamente rectangular e/ou paralepipédico, 

podem assumir diversas formas geométricas. Consoante o seu formato geométrico, assim se 

está perante Problemas de Corte e Empacotamento a uma, duas, três ou mais dimensões. 

Tratam-se claramente de problemas da área da optimização combinatória, de difícil 

resolução, mas com uma grande aplicabilidade na vida real, nomeadamente no campo da 

indústria e dos serviços, e no campo da gestão de alguns procedimentos logísticos. Entre as 

aplicações mais comuns deste tipo de problemas, encontra-se o corte de rolos de papel em 

rolos mais pequenos (problemas unidimensionais) que serão, posteriormente, cortados nos 

formatos finais das folhas de papel; o corte de rolos de tecido nos diversos elementos que 

compõem uma peça de vestuário (problemas bidimensionais) ou, em aplicações semelhantes, 

o corte de peças de pele que darão origem aos estofos dos automóveis ou a peças de pele para 

produzir calçado; o processo de paletização de um conjunto de artigos a enviar para os clientes 

(problemas bidimensionais ou tridimensionais); o processo de arrumar um conjunto de caixas 

dentro de um contentor ou de um camião para serem posteriormente transportadas 

(problema tridimensional); a optimização do layout de notícias e anúncios em jornais 

(problemas bidimensionais), entre outros. 
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Os problemas de corte e empacotamento, quer pela sua aplicabilidade, quer pelo seu 

interesse académico, têm sido estudados de forma intensa, existindo uma grande variedade 

de bibliografia sobre o assunto. Algumas revistas científicas publicaram, mesmo, edições 

especiais sobre o tema, como é o caso do European Journal of Operational Research, nos anos 

de 1990, 1995, 2002 e 2007 (ler os editoriais de Dyckhoff e Wäscher (1990), Bischoff e 

Wäscher (1995), Wang e Wäscher (2002) e de Oliveira e Wäscher (2007)) e do International 

Transactions in Operational Reserach, no ano de 2009 (ler o editorial de Morabito et al. 

(2009)). No trabalho de Sweeney e Paternoster (1992) é possível encontrar uma primeira 

listagem da bibliografia publicada sobre o tema. Também Dowsland e Dowsland (1992) 

apresentam uma breve descrição dos diversos problemas de empacotamento a duas e três 

dimensões, dos seus modelos, métodos exactos de resolução e métodos heurísticos, 

acompanhada de uma extensa listagem de referências bibliográficas anteriores a 1992. Mais 

recentemente, Bortfeldt e Wäscher (2013) procedem à actualização desta listagem, 

organizando-a de acordo com o tipo de restrições contempladas em cada uma das 

publicações, e Zhao et al. (2014) procedem a uma revisão dos artigos científicos focada nas 

diversas metodologias de resolução aplicadas. 

Com um número tão extenso de referências sobre o assunto, houve necessidade de 

organizar as diversas variantes do tema, procurando-se uma terminologia e uma classificação 

comum e unificadora. É, então, que surge em 1990 uma primeira tipologia para este tipo de 

problemas (Dyckhoff 1990), que foi depois actualizada e melhorada por Wäscher et al. (2007). 

Seguindo a tipologia de Wäscher et al. (2007), vejamos uma descrição abreviada dos 

vários tipos de problemas de corte e empacotamento existentes. Para além da sua dimensão 

geométrica, comecemos por observar o tipo de afectação dos objectos pequenos aos objectos 

grandes. Assim, podemos distinguir entre problemas de maximização do output e problemas 

de minimização do input. No primeiro caso, existe um número insuficiente de objectos grandes 

para acomodar a totalidade dos objectos pequenos, pelo que se deverá seleccionar o conjunto 

de objectos pequenos de maior valor para colocar nos objectos grandes disponíveis. Já no 

segundo caso, não há restrição quanto ao número de objectos grandes disponíveis, pelo que, 

todos os objectos pequenos têm de ser arrumados por forma a minimizar o número (ou o 

valor) total de objectos grandes utilizados. 

Numa segunda fase, analisa-se o sortido de objectos pequenos a arrumar, distinguindo-se 

entre carga homogénea, carga fracamente heterogénea e carga fortemente heterogénea (para 

uma descrição detalhada sobre o tipo de carga, ver a Secção 3.2.). 

Finalmente, observa-se o sortido de objectos grandes disponíveis, nomeadamente se se 

trata de um único ou se existem vários objectos grandes. Tal como na carga, também aqui se 

procede à diferenciação entre objectos grandes todos iguais, fracamente ou fortemente 

heterogéneos. 

Assim, para o caso em que o objectivo consiste na maximização do output, podemos 

distinguir entre os problemas Identical Item Packing Problem (IIPP), Placemente Problem (PP) e 

Knapsack Problem (KP), consoante a carga é totalmente constituída por objectos pequenos 

iguais, fracamente heterogéneos ou fortemente heterogéneos. Os problemas PP e KP podem, 
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ainda, ser mais detalhados, de acordo com as características do(s) objecto(s) grande(s) 

considerado(s). Assim, se existir um único objecto grande, teremos os problemas Single Large 

Object Placement Problem (SLOPP) e Single Knapsack Problem (SKP); se existirem vários 

objectos grandes todos iguais, teremos os problemas Multiple Identical Large Object 

Placement Problem (MILOPP) e Multiple Identical Knapsack Problem (MIKP); se existirem vários 

objectos grandes diferentes, teremos os problemas Multiple Heterogeneous Large Object 

Placement Problem (MHLOPP) e Multiple Heterogeneous Knapsack Problem (MHKP). 

No caso em que o objectivo consiste na minimização do input, fazemos distinção entre os 

problemas Cutting Stock Problem (CSP), Bin Packing Problem (BPP) e Open Dimension Problem 

(ODP), consoante a carga a arrumar é fracamente ou fortemente heterogénea, e consoante os 

objectos grandes têm uma (ou mais) dimensão variável. Tal como anteriormente, os 

problemas CSP e BPP podem ser mais esmiuçados, de acordo com o tipo de objectos grandes 

considerados: se todos forem iguais, teremos os problemas de Single Stock Size Cutting Stock 

Problem (SSSCSP) e de Single Bin Size Bin Packing Problem (SBSBPP); se existir um conjunto 

fracamente heterogéneo de objectos grandes, teremos os problemas de Multiple Stock Size 

Cutting Stock Problem (MSSCSP) e de Multiple Bin Size Bin Packing Problem (MBSBPP); se 

existir um conjunto fortemente heterogéneo de objectos grandes, teremos os problemas de 

Residual Cutting Stock Problem (RCSP) e de Residual Bin Packing Problem (RBPP). 

Adicionalmente a esta identificação, há que designar a dimensão (1D, 2D, 3D ou outras) e 

o formato geométrico (rectangular, circular, irregular ou outros) dos objectos. 

 

Nas subsecções que se seguem, procedemos à revisão das publicações científicas sobre os 

problemas de corte e empacotamento, incidindo, principalmente, sobre as publicações que 

abordam os problemas de minimização do input, com três e duas dimensões, e com 

contentores todos iguais ou fracamente heterogéneos (problemas SSSCSP e MSSCSP). 

Tradicionalmente estes problemas são conhecidos pelo nome de Bin Packing, ignorando se a 

carga a transportar é fracamente ou fortemente heterogénea. 

Procuraremos caracterizar a complexidade computacional destes problemas, reportar os 

métodos existentes para o cálculo de limites para o valor óptimo da sua solução, bem como os 

procedimentos de resolução (exactos e heurísticos) referidos nos vários artigos consultados. 

Ao longo do texto, e salvo em caso de situações devidamente assinaladas, faremos uso 

das seguintes notações: ��, �, �� - comprimento, largura e altura do contentor; � = � × � ×� - volume do contentor; � e � - índices das caixas de carga; ���, ��, ℎ�� - comprimento, largura 

e altura da caixa � (ou da caixa do tipo �); �� = �� × �� × ℎ� - volume da caixa �. 

 

 

 

3.2. Tipos de Carga 

 

A caracterização rigorosa do tipo de mistura de caixas de carga que é necessário 

transportar, revela-se de extrema importância. O desenvolvimento de heurísticas com bons 
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resultados depende, em grande medida, do tipo de carga considerada. Muitas vezes, uma 

determinada heurística que apresenta bons resultados para um conjunto particular de caixas 

de carga, revela-se inapropriada para arrumar carga com características opostas. 

Normalmente a classificação da carga faz-se ao nível da diversidade de tipos de artigos 

considerados. Assim, distingue-se entre carga homogénea e carga fracamente ou fortemente 

heterogénea. A carga homogénea refere-se, obviamente, a cenários em que os artigos a 

transportar são todos iguais, quer no seu formato, quer nas suas dimensões. Já a carga 

heterogénea caracteriza-se por apresentar artigos de tipos e dimensões diferentes, sendo que, 

um sortido composto por um elevado número de caixas diferentes, com poucos exemplares de 

cada uma delas, denomina-se de fortemente heterogéneo, enquanto que um sortido 

composto por uma variedade relativamente pequena de caixas diferentes, com vários 

exemplares de cada uma, se denomina de fracamente heterogéneo. 

De referir que ambas as tipologias disponíveis para os problemas de corte e 

empacotamento (Dyckhoff (1990) e Wäscher et al. (2007)) têm em conta esta distinção dos 

tipos de carga na classificação dos vários problemas existentes. 

 

 

 

3.3. Condicionantes na Arrumação da Carga 

 

Aquando da construção de uma solução admissível para os problemas de corte e 

empacotamento (sejam a uma, duas ou três dimensões), há que assegurar que a carga seja 

arrumada completamente dentro dos limites do contentor e sem qualquer sobreposição. 

Qualquer metodologia desenvolvida para estes problemas terá obrigatoriamente em conta 

estas duas condicionantes que, na prática, se revelam como restrições do problema (como 

hard constraints). 

Adicionalmente existe um outro conjunto de condicionantes que, de forma mais ou 

menos detalhada, vão sendo abordadas na literatura. Muitas delas resultam da consideração 

de questões de ordem prática, encontradas no mundo real aquando da definição de um plano 

de carregamento de carga. Dependendo do problema em causa, assim estas condicionantes 

são abordadas como uma verdadeira restrição limitativa (como uma hard constraint) ou como 

uma restrição leve (como uma light constraint), na medida em que é desejável que sejam 

cumpridas, mas não é obrigatório. Nesta situação, é mais apropriado considerar estes factores 

como objectivos adicionais do problema e não como restrições. De referir que, muitas vezes, 

alguns destes objectivos são muito difíceis de quantificar adequadamente. 

De seguida apresenta-se uma lista das condicionantes mais comuns na literatura, 

acompanhada de uma breve descrição: 

• Limite de peso do contentor: normalmente, em situações de transporte reais, o contentor 

(ou o veículo de transporte) tem um limite máximo de peso que pode suportar. Se a carga a 

transportar for muito pesada, o limite de peso do veículo poderá, mesmo, revelar-se como 
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uma condicionante mais limitativa do que o espaço disponível. Esta situação trata-se, 

claramente, de uma hard constraint do problema. 

Como exemplos de aplicação deste factor, temos os trabalhos de Gehring e Bortfeldt 

(1997), Terno et al. (2000), Chan et al. (2006), Egeblad et al. (2010) e Liu et al. (2011). 

• Distribuição do peso da carga: do ponto de vista da segurança do transporte, é desejável 

que o centro de gravidade da carga se encontre o mais próximo possível do centro 

geométrico do chão do contentor. Se o peso não estiver distribuído de forma próxima da 

uniforme, podem ocorrer situações de falta de segurança no carregamento e/ou no 

transporte da carga. 

Este tópico é abordado em detalhe no Capítulo 4 deste trabalho, com uma descrição 

pormenorizada dos artigos publicados sobre o tema. 

• Colocação ortogonal: quando os artigos têm de ser arrumados com os seus lados paralelos 

às paredes do contentor. A razão desta condicionante tem a ver com a facilitação das 

operações de carga e descarga dos artigos. Na maioria dos casos, este factor constitui uma 

hard constraint. 

De referir que todos os artigos consultados no âmbito desta tese, assumem uma colocação 

ortogonal das caixas de carga. 

• Orientação das caixas de carga: o melhor exemplo desta limitação é a conhecida frase "Para 

Cima" presente em muitas caixas de cartão. 

Podem ocorrer diversas combinações desta limitação: por vezes, impõe-se apenas uma 

orientação vertical fixa para cada tipo de caixa, implicando que as caixas possam ser 

rodadas em 900; outras vezes fixa-se não apenas a orientação vertical, mas também a 

orientação horizontal, impedindo que as caixas sofram qualquer rotação (esta situação 

procura garantir o correcto manuseamento dos bens aquando das operações de carga e 

descarga). Entre estas duas hipóteses extremas, podem ocorrer outras situações 

intermédias, como a não exigência de uma orientação vertical ou horizontal fixa, mas a 

impossibilidade de colocação das caixas em determinadas orientações pré-definidas.  

Esta condicionante, quando aplicável, representa claramente uma restrição ao problema. 

Os artigos de Haessler e Talbot (1990), Scheithauer (1992), Morabito e Arenales (1994), 

Miyazawa e Wakabayashi (1997), Martello et al. (2000), Gendreau et al. (2006), Tarantilis et 

al. (2009), Mack e Bortfeldt (2012) e Junqueira et al. (2012b) lidam com esta situação. 

• Resistência das caixas de carga: esta condicionante, também conhecida como “restrição de 

empilhamento”, tem a ver com a capacidade das caixas de carga suportarem outras caixas 

sobre o seu topo, sem sofrerem nenhum dano. Está não só relacionada com a pressão que 

cada caixa pode suportar (o limite de peso por unidade de área), mas também com a 

resistência das suas paredes. Normalmente, esta questão é tratada através de mecanismos 

que garantem que os artigos mais frágeis são colocados numa camada mais próxima do 

topo do contentor. 

Diferentes autores lidam com esta questão de forma mais ou menos exigente: impondo 

que as caixas consideradas frágeis não possam suportar qualquer peso sobre si (Bortfeldt e 

Gehring (2001), Gehring e Bortfeldt (1997,2002), Junqueira et al. (2012b), Paquay et al. 
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(2014)); permitindo que as caixas frágeis possam receber sobre o seu topo outras caixas 

também classificadas como frágeis (Gendreau et al. (2006), Tarantilis et al. (2009)); 

proibindo que as caixas de um determinado tipo sejam colocadas sobre as caixas de outro 

tipo específico (Scheithauer e Terno (1997), Terno et al. (2000), Sciomachen e Tanfani 

(2007)); impondo um determinado limite no número de caixas que cada uma pode suportar 

sobre si (Bischoff (2006)); exigindo que as caixas mais pesadas sejam sempre colocadas por 

baixo de caixas mais leves (Lin et al. (1993), Egeblad et al. (2010)); exigindo que as caixas 

mais densas sejam sempre colocadas por baixo das caixas menos densas (Techanitisawad e 

Tangwiwatwong (2004)), ou quantificando uma pressão máxima que cada caixa (ou cada 

tipo de caixas) pode suportar (Ratcliff e Bischoff (1998), Christensen e Rousoe (2009), 

Balakirsky et al. (2010), Junqueira et al. (2012b), Junqueira et al.(2013)). 

Na maioria dos artigos, a resistência das caixas de carga é abordada como uma hard 

constraint. 

• Prioridade no carregamento de algumas caixas de carga: por vezes, alguns artigos são 

considerados “mais importantes” do que outros, implicando que seja dada prioridade ao 

seu carregamento, em detrimento dos outros. Esta situação pode dever-se à existência de 

prazos de entrega e/ou de produtos perecíveis. 

Dependendo da situação prática em análise, poderão existir vários níveis de prioridade, 

podendo esta condicionante assumir o formato de uma prioridade absoluta (de uma hard 

constraint) ou de uma prioridade relativa (de uma soft constraint). 

Na lista de referências consultadas, foram muito poucos os trabalhos encontrados que 

abordam esta questão: Bischoff e Ratcliff (1995a) e Junqueira et al. (2012b). 

• Carregamento completo de um determinado grupo de caixas: em situações em que não é 

possível transportar a totalidade da carga (quando existe um único, ou um número 

insuficiente de contentores), por vezes é necessário assegurar, para um determinado grupo 

de caixas, que todas elas são tratadas como uma entidade única, ou seja, que todas elas 

serão ou não transportadas (no mesmo ou em vários contentores). Normalmente, esta 

questão é tratada como uma hard constraint. 

Apenas foi possível encontrar o artigo de Eley (2003) sobre esta restrição. 

• Afectação das caixas de carga: em problemas com múltiplos contentores, podem ocorrer 

situações em que é desejável que os bens pertencentes a um determinado grupo sejam 

todos arrumados no mesmo contentor (ver os trabalhos de Lai et al. (1998), Terno et al. 

(2000), Moura e Oliveira (2009) e Liu et al. (2011)) ou, pelo contrário, pode haver a 

necessidade de assegurar que determinados conjuntos de bens não são arrumados no 

mesmo contentor (ver os artigos de Tsai et al. (1993) e Eley (2003)). 

A primeira situação é normalmente tratada como uma soft constraint, enquanto que a 

segunda é geralmente abordada como uma hard constraint. 

• Posicionamento das caixas de carga: estas restrições têm a ver com a existência de 

condicionantes quanto à colocação de alguns artigos (ou grupos de artigos) em 

determinados locais específicos dentro do contentor - quer porque não podem ser 
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arrumados nesses locais, quer porque têm obrigatoriamente de ser arrumados nesses 

locais. 

Por vezes é desejável que os artigos pertencentes todos a um mesmo grupo sejam 

arrumados próximos uns dos outros, para facilitar as operações de carga e descarga; outras 

vezes é imperativo que determinados artigos não sejam arrumados em estreita 

proximidade, sob pena de poderem danificar a qualidade uns dos outros (ver os artigos de 

Haessler e Talbot (1990), Terno et al. (2000) e Egeblad et al. (2010)). 

Outro exemplo das restrições de posicionamento surge quando é obrigatório que 

determinado(s) artigo(s) sejam arrumados num sítio preciso dentro do camião. 

Normalmente, esta questão coloca-se para caixas de dimensões elevadas ou com formatos 

estranhos (ver os artigos de Haessler e Talbot (1990) e de Egeblad et al. (2007)). 

Um exemplo muito comum sobre este tipo de restrições, prende-se com a existência de 

situações de entregas múltiplas, ou seja, quando o camião é carregado com caixas que se 

destinam a clientes em locais distintos, tendo que se assegurar que as primeiras caixas a 

serem carregadas correspondem às encomendas dos clientes do último local a visitar. Para 

além disso, também é desejável que as caixas que se destinam ao mesmo local sejam 

arrumadas próximas umas das outras (ver os artigos de Bischoff e Ratcliff (1995a), Lai et al. 

(1998), Gendreau et al. (2006), Christensen e Rousoe (2009), Moura e Oliveira (2009), 

Tarantilis et al. (2009), Junqueira et al. (2012a) e de Junqueira et al.(2013)). 

Dependendo da aplicação prática em questão, estas restrições podem ser consideradas 

como hard ou como soft constraints. 

• Estabilidade da carga: é de extrema importância assegurar que os padrões de 

empacotamento gerados são estáveis, ou seja, que garantem que a carga não se move 

durante o transporte. Uma carga estável é importante não só porque certifica que os 

artigos não se deterioram, mas também porque garante a segurança do veículo de 

transporte. 

Normalmente consideram-se dois tipos de estabilidade da carga: a estabilidade vertical e a 

estabilidade horizontal. 

A estabilidade vertical tem a ver com o apoio da base de cada uma das caixas de carga. 

Caixas com a base insuficientemente apoiada irão cair durante o transporte ou durante as 

operações de carga e de descarga. Existem várias abordagens a esta questão: alguns 

autores consideram imperativo que a base das caixas esteja completamente apoiada pelo 

chão do contentor ou por uma superfície lisa composta pelos topos de outras caixas 

previamente arrumadas (Ngoi et al. (1994), Bortfeldt e Gehring (2001), Eley (2002), Moura 

e Oliveira (2009), Liu et al. (2011), Junqueira et al. (2013)). Outros autores consideram 

aceitável que as caixas apresentem parte da sua base “no ar”, existindo várias versões 

quanto à percentagem da base que é admissível que esteja “no ar” (Carpenter e Dowsland 

(1985), Gehring e Bortfeldt (1997), Mack et al. (2004), Gendreau et al. (2006), Christensen e 

Rousoe (2009), Tarantilis et al. (2009), Parreño et al. (2008,2010b)). Outros autores 

consideram que as caixas estão verticalmente estáveis desde que os quatro vértices da sua 

base estejam devidamente apoiados pelo topo de outras caixas com alturas iguais (Silva et 

al. (2003), Egeblad et al. (2010)) ou, ainda, pelo menos três vértices da base apoiados 

(Paquay et al. (2014)). Ramos et al. (2014) abordam esta questão, que eles denominam de 
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estabilidade estática, através das condições de equilíbrio mecânico estático aplicadas a 

corpos rígidos. 

A estabilidade horizontal diz respeito ao apoio lateral das caixas, garantido pelas paredes 

do contentor ou pelas faces laterais de outras caixas. Caixas com apoio horizontal 

insuficiente, poderão deslizar e mesmo tombar durante o transporte. Mais uma vez, 

autores diferentes apresentam abordagens diferentes para esta questão: Eley (2002) e 

Moura e Oliveira (2009) consideram que as caixas estão devidamente apoiadas se tiverem, 

pelo menos, três das suas quatro faces laterais em contacto com as paredes do camião ou 

com as faces laterais de outras caixas. Já para Liu et al. (2011) basta que apenas uma face 

lateral das caixas esteja apoiada, para classificar a carga como estável. Para promover a 

geração de soluções admissíveis que sejam lateralmente estáveis, alguns autores aplicam 

heurísticas que originam padrões com a existência de interligações entre várias camadas de 

caixas. Outros autores recorrem a estratégias de pós-processamento para melhorar a 

qualidade das soluções quanto à sua estabilidade horizontal (Carpenter e Dowsland (1985), 

Bischoff (1991), Parreño et al. (2008,2010b)). 

Normalmente, a estabilidade vertical da carga é encarada como uma hard constraint e a 

estabilidade horizontal como uma soft constraint. 

• Complexidade do padrão de carga: a existência de padrões de empacotamento complexos 

resulta, normalmente, numa maior dificuldade aquando das operações de carga e de 

descarga, especialmente se estas forem desempenhadas manualmente. Por vezes, a não 

existência de meios mecânicos que facilitem estas operações, impossibilita a criação de 

padrões de carregamento complexos. 

A forma mais usual deste tipo de restrições consiste na utilização dos padrões de tipo 

guilhotina. Os padrões deste tipo, mais conhecidos como cortes de tipo guilhotina, 

resultam da aplicação de cortes paralelos às paredes do contentor, ao longo de todo o seu 

comprimento (ou largura). A imposição de padrões deste tipo, garante uma maior 

simplicidade nas soluções obtidas. 

De referir que, para os problemas a três dimensões, os padrões do tipo guilhotina não são, 

muitas vezes, aceitáveis, uma vez que tendem a promover a instabilidade horizontal da 

carga. 

As restrições de complexidade de padrão são, geralmente, tratadas como uma hard 

constraint. 

Sobre este tópico, é possível consultar os trabalhos de Morabito e Arenales (1994), Hifi 

(2004), Egeblad e Pisinger (2009), Mack e Bortfeldt (2012) e de Queiroz et al. (2012). 

 

Para informação adicional sobre esta matéria, consultar os trabalhos de Bischoff e Ratcliff 

(1995a) e de Bortfeldt e Wäscher (2013). 
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3.4. Problemas de Corte e Empacotamento a Três Dimensões 

 

Aquando da definição de padrões de empacotamento para a carga (quer para problemas a 

uma, duas, ou três dimensões), é vital começar por distinguir se a carga tem obrigatoriamente 

de ser toda transportada, ou se há a possibilidade de parte dela ficar para trás. Normalmente a 

primeira situação envolve problemas com múltiplos contentores, enquanto a segunda 

considera a existência de um contentor único. 

No primeiro caso, o objectivo consiste em arrumar a totalidade dos artigos no menor 

número possível de contentores (no caso de estes serem todos idênticos) ou, 

alternativamente, minimizando o custo total dos contentores utilizados (no caso de existirem 

contentores com características diferentes). Já no segundo caso, o objectivo consiste em 

definir quais os artigos que são colocados no contentor por forma a maximizar o volume total 

ocupado ou, equivalentemente, minimizar o desperdício no contentor ou, ainda, maximizar o 

valor total dos artigos empacotados. 

A maioria dos artigos da literatura relativos a problemas de empacotamento a três 

dimensões, diz respeito ao cenário em que existe apenas um contentor para acomodar a 

totalidade das caixas de carga (problemas IIPP, SLOPP e SKP). 

 

 

3.4.1. Complexidade Computacional 

 

Por forma a estudar a complexidade computacional do problema tridimensional com 

contentores múltiplos, recorremos ao livro de Martello e Toth (1990). 

Segundo os autores, para demonstrar que um qualquer problema P é NP-hard, teremos 

que provar que a sua versão de reconhecimento, R(P), é NP-complete ou que é uma 

generalização de um problema anteriormente já classificado como NP-hard. 

Comecemos por formular o problema com uma dimensão. Considere-se que existem � 

contentores disponíveis para arrumar um conjunto de   artigos com pesos iguais a �! �� =1, … ,  �. Todos os contentores são idênticos e apresentam capacidades iguais a #. O objectivo 

consiste em arrumar a totalidade dos   artigos no menor número possível de contentores. 

Sejam ��  as variáveis de decisão binárias que assumem o valor 1 se o contentor � �� = 1, … , �� 

é utilizado e 0 no caso contrário; sejam ��!  as variáveis de decisão binárias que assumem o 

valor 1 se o contentor � �� = 1, … , �� recebe o artigo � �� = 1, … ,  � e 0 no caso contrário. O 

modelo para o problema será, então: 

 

�� $ ��
%

�&'                                                                                                                   �1� 

(. *. 
          $ �!��!

+
!&' ≤ #�� ,   � = 1, … , �                                                                     �2� 
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          $ ��!
%

�&' = 1,   � = 1, … ,                                                                                 �3� 

          �� , ��! ∈ .0,1/   � = 1, … , �; � = 1, … ,                                                     �4� 

 

Considere-se, agora, o seguinte problema de reconhecimento, denominado de 3-

PARTITION: 

Dados  = 3� números inteiros positivos, �', �1, … , �+, que satisfazem a condição ∑ �!+!&' /� = 4, com 4 inteiro e 4/4 < �! < 4/2, para � = 1, … ,  , será que existe uma 

partição de 6 = .1, … ,  / em � subconjuntos 7', … , 7% tais que ∑ �! = 4!∈89 , para � = 1, … , �? (Note-se que cada 7� terá de conter exactamente três elementos de 6). 

 

O problema 3-PARTITION foi o primeiro a ser classificado como fortemente NP-complete. 

 

Considere-se, desta vez, R(BIN-PACKING), ou seja, dados  + 2 números inteiros positivos, �', �1, … , �+, # e *, será que existe uma partição de 6 = .1, … ,  / em * subconjuntos 7', … , 7; tais que ∑ �! ≤ #!∈89 , para � = 1, … , *? 

Qualquer instância < do problema 3-PARTITION pode ser pseudo-polinomialmente 

transformada numa instância equivalente <= do problema R(BIN-PACKING), ao fixar # = 4 e * = �. 

Logo, demonstra-se que o problema com uma dimensão é fortemente NP-hard. 

 

Quanto ao problema com três dimensões, podemos concluir que consiste num problema 

fortemente NP-hard, uma vez que se trata de uma generalização do problema com uma 

dimensão. Facilmente se constacta que o problema com uma dimensão é um caso particular 

do problema com três dimensões, quando �! = � e ℎ! = �, para todos os artigos � = 1, … ,  .  

 

Pesquisa científica sobre o tema tem relatado, ao longo dos anos, fortes evidências de que 

é altamente improvável que exista um algoritmo polinomial para estes problemas, ou seja, um 

algoritmo que garanta a obtenção de uma solução óptima num determinado tempo que, 

mesmo no pior dos casos, estará limitado por uma função polinomial da dimensão dos dados 

de input. Uma vez que não é possível garantir a obtenção desse limite, o tempo necessário 

para resolver instâncias do problema irá crescer de forma muito rápida, à medida que a 

dimensão das instâncias aumenta. 

 

 

3.4.2. Cálculo de Limites para o Número Óptimo de Contentores 

 

Por forma a avaliar a qualidade das soluções admissíveis geradas pela aplicação de 

métodos heurísticos, torna-se necessário conhecer limites fortes para o valor óptimo do 

problema. É importante conhecer quer limites inferiores, quer limites superiores. 
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Em 1999, Scheithauer centra-se no cálculo de limites para o problema de empacotamento 

a três dimensões, com um único e com múltiplos contentores. 

O autor começa por estudar o problema com apenas um contentor, para o qual propõe 

dois tipos de relaxações lineares, que resultam de se considerarem dimensões espaciais 

inferiores. 

A primeira, denominada de Bar-Relaxation, baseia-se na ideia de descrever um 

determinado padrão admissível para o problema através de um conjunto de � × � barras 

unidimensionais ao longo do comprimento do contentor, com comprimento igual a � e 

restantes dimensões iguais a 1 × 1. De forma semelhante, podem utilizar-se � × � barras na 

direcção da largura, ou � × � barras na direcção da altura. As barras resultantes irão conter 

partes das caixas já arrumadas no camião, podendo ser entendidas como um padrão de 

empacotamenrto unidimensional. Introduzindo um conjunto de variáveis inteiras que 

identificam o número de vezes que cada um dos três padrões anteriores é utilizado, é possível 

obter uma formulação para o problema original. Relaxando a condição de integralidade 

quanto a estas variáveis de decisão, obtém-se um problema de programação linear, cuja 

solução óptima constitui um limite superior para o valor óptimo do problema original. De 

referir que, no caso do problema com um único contentor, o objectivo consiste em maximizar 

o valor (ou volume) dos artigos que são seleccionados. Assim se justifica, que a relaxação linear 

do modelo anterior constitua um majorante para o valor óptimo do problema original. 

A segunda relaxação analisada, a chamada Layer-Relaxation, consiste em descrever um 

determinado padrão admissível através de um conjunto de � camadas de espessura igual a 1 

unidade, ortogonais à direcção do comprimento do contentor, ou através de � camadas na 

direcção da largura, ou de � camadas na direcção da altura. Mais uma vez, as camadas 

resultantes irão conter partes das caixas já arrumadas no camião, podendo ser entendidas 

como um padrão de empacotamento bidimensional. De forma semelhante à da primeira 

relaxação, define-se um conjunto de variáveis inteiras, representativas do número de vezes 

que cada um dos três padrões é utilizado. Procedendo à sua relaxação linear, obtém-se um 

limite superior para o valor óptimo do problema de base. 

O autor descreve o procedimento de geração de colunas utilizado para resolver os 

problemas relaxados.  

Posteriormente, Scheithauer adapta as duas relaxações anteriores ao caso em que 

existem múltiplos contentores, todos de dimensões iguais. De referir que, nesta situação, 

como o objectivo consiste em minimizar o número total de contentores utilizados, o valor do 

problema relaxado (independentemente da relaxação seleccionada), irá constituir um limite 

inferior para o valor óptimo do problema original. 

 

Outro trabalho que estuda a questão do cálculo de limites inferiores para o problema a 

três dimensões com contentores todos iguais, deve-se a Martelo et al. (2000). Os autores 

começam por analisar o denominado limite Inferior Contínuo, definido como: 
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�> = ?∑ �!+!&'� @                                                                                                         �5� 

 

onde �! = �! × �! × ℎ! corresponde ao volume da caixa de carga � �� = 1, … ,  � e � = � ×� × � corresponde ao volume do contentor. Os autores afirmam que este limite pode ser 

calculado em tempo polinomial, A� �. 

Martelo et al. avaliam o comportamento do pior-caso de �>, concluindo que o seu rácio 

assimptótico de performance de pior-caso é de 1 8⁄ , independentemente de se permitir, ou 

não, a rotação das caixas em qualquer uma das seis direcções possíveis (ou seja, o valor da 

solução óptima pode ser, no pior dos casos, 8 vezes superior ao valor do limite inferior �>). A 

demonstração deste resultado está disponível no seu artigo de 2000. De referir que, por rácio 

assimptótico de performance de pior-caso, se entende o menor número real CD, tal que existe 

um valor grande inteiro e positivo, 6, para o qual C�<� ≥ CD para todas as instâncias < que 

satisfaçam F�<� ≥ 6. Note-se que F�<� representa o valor da solução óptima da instância < do 

problema, ��<� representa um qualquer limite inferior para o valor óptimo da instância < do 

problema e C�<� = ��<� F�<�⁄ . 

Martelo et al. concluem que o limite inferior contínuo permite a obtenção de resultados 

apertados para problemas em que as caixas de carga são pequenas em comparação com o 

tamanho do contentor. No entanto, esta conclusão poderá não se manter em situações em 

que existem caixas relativamente grandes. Os autores introduzem dois novos limites 

inferiores, a aplicar nessas situações. 

O primeiro resulta da redução do problema a um problema equivalente com apenas uma 

dimensão. Define-se �'GH, que é calculado com base nos artigos que apresentam uma largura 

superior a metade da largura do contentor,  e uma altura também superior a metade da altura 

do contentor, ou seja, é calculado com base em artigos classificados como “grandes”. Estas 

caixas têm a característica de não poderem ser colocadas umas ao lado das outras, ou umas 

sobre as outras, por falta de espaço. É, então, possível calcular um limite inferior para o 

problema a uma dimensão, com base no comprimento dessas caixas classificadas como 

“grandes”. Os autores apresentam a expressão matemática formal de �'GH: 

 �'GH = IJ� ∈ KGH: �! > �2NI + 

+ max'RSRT/1 U?∑ �!!∈VW�S� − Y|K[�\�|� − ∑ �!!∈V]�S� ^� @ , _|K`�\�| − ∑ a� − �!\ b!∈V]�S�c�\d ef       �6� 

onde, KGH = J� ∈ K: �! > �2  g ℎ! > �2N                                                                       �7� 

K[�\� = J� ∈ KGH: � − \ ≥ �! > �2N                                                                     �8� 

K`�\� = J� ∈ KGH: �2 ≥ �! ≥ \N                                                                             �9� 
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De forma semelhante, definem �'GT e �'HT, respectivamente para os artigos classificados 

como “grandes” em termos da sua largura e do seu comprimento, e em termos da sua altura e 

do seu comprimento. Concluem, e demonstram, que �'GH constitui um limite inferior válido 

para o problema tridimensional com contentores idênticos (o mesmo sucedendo com �'GT e �'HT). Enunciam, ainda, que outro limite inferior válido para o mesmo problema será �' = �*�.�'GH ,  �'GT, �'HT/. Demonstram que os limites �> e �' não se dominam um ao outro. 

O terceiro, e último, limite resulta da adaptação ao caso tridimensional de limites 

calculados para os problemas unidimensionais. Considera os artigos com largura e altura 

superiores a determinados valores � − \ e � − h, identificando os subconjuntos de artigos 

que, por razões geométricas, não podem ser colocados lado a lado. Todos os valores de \ e h 

são explorados no intervalo 0 ≤ \ ≤ � 2⁄  e 0 ≤ h ≤ � 2⁄ , escolhendo-se como finais os 

valores que resultem no melhor limite inferior (ou seja, no maior). Esse limite inferior é 

identificado como �1GH: 

 �1GH = max'RSRG/1;'RiRH/1.�1GH�\, h�/                                                                �10� 

onde, 

�1GH�\, h� = �'GH + �*� j0, ?∑ �! − Y��'GH − ∑ �!!∈kl�S,i� ^��!∈k]�S,i�∪kW�S,i� � @n    �11� 

op�\, h� = q� ∈ K: �! > � − \ g ℎ! > � − hr                                                                         �12� 

o[�\, h� = J� ∈ K\op�\, h�: �! > �2  g ℎ! > �2N                                                                      �13� 

o`�\, h� = q� ∈ K\�op�\, h� ∪ o[�\, h��: �! ≥ \ g ℎ! ≥ hr                                                  �14� 

 

 De forma equivalente, definem-se os limites �1GT e �1HT. Os autores concluem e 

demonstram que, não só �1 = �*�.�1GH,  �1GT, �1HT/ constitui um limite inferior válido para o 

problema tridimensional com contentores idênticos, como também domina �> e �'. Quanto 

ao tempo de cálculo de �1, ele situa-se em A� 1�. 

 

De acordo com Boschetti (2004), Fekete e Schepers (2000) propõem um limite inferior 

para o problema a três dimensões com contentores todos iguais, que domina os limites 

apresentados por Martelo et al. (2000). Este limite é obtido com base no limite inferior 

contínuo, �>, calculado com os volumes dos artigos transformados através de três funções 

duais admissíveis. 

Fekete e Schepers começam por normalizar as dimensões da carga, fazendo �t! = �! �⁄ , �u! = �! �⁄  e ℎv! = ℎ! �⁄ , para todos os artigos � ∈ K, K = .1,2, … ,  /, e fixando 

posteriormente as dimensões do contentor como ��, �, �� = �1,1,1�. As três funções duais 

admissíveis utilizadas para transformar os volumes dos artigos são: 

• Função Dual Admissível 1: Seja w ∈ ℕ. Então, 
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y�z���� = {�, (g �w + 1�� ∈ ℤ}�w + 1��~ 1w , #*(� #� ��á��� �                                                       �15� 

• Função Dual Admissível 2: Seja � ∈ [0, 1/2]. Então, 

��∈���� = {1, (g � > 1 − ��, (g � ≤ � ≤ 1 − �0, (g � < � �                                                                           �16� 

• Função Dual Admissível 3: Seja � ∈ ]0, 1/2]. Então, 

∅�∈���� = �1 − }�1 − ����'~/}��'~, (g � > 1/21/}��'~, (g � ≤ � ≤ 1/20, (g � < � �                                   �17� 

O limite inferior de Fekete e Schepers, ��8, é, então, dado pelo teorema seguinte. 

 

Teorema 1: Seja �, � ∈ ]0, 1/2]. Seja: 

�!�'���� = y�'�Y�u!^ × y�'�Yℎv!^ × ����Y�t!^, 

�!�1���� = y�'�Y�u!^ × ����Yℎv!^ × y�'�Y�t!^, 

�!������ = ����Y�u!^ × y�'�Yℎv!^ × y�'�Y�t!^, 

�!������ = y�'�Y�u!^ × y�'�Yℎv!^ × ∅���Y�t!^, 

�!������ = y�'�Y�u!^ × ∅���Yℎv!^ × y�'�Y�t!^, 

�!������ = ∅���Y�u!^ × y�'�Yℎv!^ × y�'�Y�t!^, 

�!�����,�� = ����Y�u!^ × ����Yℎv!^ × �t!, 

�!�����,�� = ����Y�u!^ × ℎv! × ����Y�t!^, 

�!�����,�� = �u! × ����Yℎv!^ × ����Y�t!^.                                                                            �18� 
 

Um limite inferior válido para o problema tridimensional com contentores idênticos será: 

��8 = �*�
���
�� maxz∈.',…,�/,>��R'/1 ��$ �!�z����

!∈V �� , maxz∈.�,�,�/,>��R'/1,>��R'/1
��$ �!�z���,��

!∈V �� 
���
� .                    �19� 

 

Fekete e Schepers demonstram que ��8 domina o limite inferior �1 de Martelo et al. 

(2000). Mais detalhes sobre o cálculo de ��8 encontram-se em (Fekete e Schepers 2001). 

 

Inspirando-se nos trabalhos de Martelo et al. (2000) e de Fekete e Schepers (2000), 

Boschetti (2004) propõe limites inferiores novos para o problema tridimensional com 
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contentores todos iguais. Estudando primeiro a versão em que as caixas têm orientação fixa, 

Boschetti propõe dois limites inferiores novos para o número de contentores a utilizar, �'+¡¢ e �1+¡¢, calculados com base na exploração do conjunto de todos os artigos que, devido às suas 

dimensões, não podem ser colocados no mesmo contentor. 

Assim, considere-se \, h e �, tais que: 1 ≤ \ ≤ �/2, 1 ≤ h ≤ �/2 e 1 ≤ � ≤ �/2. 

Definindo, <'T�\� = q� ∈ K: �! > � − \r g <1T�\� = q� ∈ K: \ ≤ �! ≤ � − \r                                       �20� 

<'G�h� = q� ∈ K: �! > � − hr g <1G�h� = q� ∈ K: h ≤ �! ≤ � − hr                             �21� 

<'H��� = q� ∈ K: ℎ! > � − �r g <1H��� = q� ∈ K: � ≤ ℎ! ≤ � − �r                                   �22� 

é fácil de verificar que todos os artigos pertencentes a <'�\, h, �� = <'T�\� ∩ <'G�h� ∩ <'H��� 

irão necessitar de um contentor próprio. Assim, |<'�\, h, ��| será um limite inferior válido para 

a solução óptima do problema. Este limite inferior pode ser melhorado se observarmos que os 

artigos pertencentes a <'�\, h, �� não podem ser arrumados em conjunto com os artigos 

pertencentes a <1�\, h, �� = <�\, h, ��\<'�\, h, ��, onde <�\, h, �� = q� ∈ K: �! ≥ \, �! ≥ h, ℎ! ≥�/. Assim, é possível melhorar o limite inferior, se acrescentarmos a |<'�\, h, ��| um limite 

inferior no número de contentores necessários para arrumar os artigos de <1�\, h, ��. 

O limite �'+¡¢ define-se, então, como: 

 �'+¡¢ = max'RSRT/1;'RiRG/1;'R¤RH/1 q�*�.�'= �\, h, ��, �'==�\, h, ��/r                             �23� 

 

onde �'= �\, h, �� e �'==�\, h, �� se referem a dois limites inferiores para o número de contentores 

necessários para arrumar os artigos de <�\, h, ��. �'= �\, h, �� baseia-se na observação de que nenhum dos artigos � ∈ <'G�h� pode ser 

arrumado lado a lado com nenhum dos artigos pertencentes a <�\, h, ��. Logo, o volume do 

contentor à esquerda e à direita de � não poderá ser utilizado. De outra forma, podemos dizer 

que qualquer artigo � ∈ <'G�h�, uma vez arrumado num contentor, ocupa, no mínimo, um 

volume igual a �!=�\, h, �� = � × �! × ℎ!. Conclusões semelhantes podem ser retiradas para os 

artigos de <'T�\� e de <'H���, possibilitando o cálculo de um volume actualizado para cada um 

dos artigos  � ∈ <�\, h, ��. O limite �'= �\, h, �� corresponderá, então, a um limite inferior válido 

para um problema unidimensional com contentores idênticos, onde os artigos de 7 =<�\, h, ��, com pesos iguais a #! = �!=�\, h, ��, têm de ser arrumados em contentores com 

capacidade igual a ¥ = � = � × � × �. �'==�\, h, �� baseia-se na observação de que dados os três subconjuntos <TG�\, h, �� =<'T�\� ∩ <'G�h� ∩ <1�\, h, ��, <TH�\, h, �� = <'T�\� ∩ <'H��� ∩ <1�\, h, �� e <GH�\, h, �� =<'G�h� ∩ <'H��� ∩ <1�\, h, ��, quaisquer dois artigos que estejam contidos em dois destes 

subconjuntos não poderão ser arrumados no mesmo contentor. Para além disso, os artigos de <TG�\, h, �� só podem ser arrumados uns em cima dos outros, os artigos de <TH�\, h, �� só 

podem ser arrumados lado a lado e os artigos de <GH�\, h, �� só podem ser arrumados uns 
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atrás dos outros. Assim, �'==�\, h, �� pode ser calculado como �'==�\, h, �� = |<'�\, h, ��| +�¦'TG�\, h, �� + �¦'TH�\, h, �� + �¦'GH�\, h, ��, onde �¦'TG�\, h, �� se refere a um limite inferior 

válido para o problema unidimensional, em que os artigos de 7 = <TG�\, h, ��, com pesos 

iguais a #! = ℎ!, têm de ser arrumados em contentores com capacidade igual a ¥ = � (de 

forma semelhante, define-se �¦'TH�\, h, �� e �¦'GH�\, h, ��). 

Boschetti demonstra que �'+¡¢ domina o limite inferior de Fekete e Schepers, ��8. 

Quanto ao limite �1+¡¢, Boschetti (2004) define-o como: 

 

�1+¡¢ = max'RSRT/1;'RiRG/1;'R¤RH/1 j? ∑ §��, \, h, ��!∈V}�/\~}�/h~}�/�~@n.                                         �24� 

onde §��, \, h, �� = ¨Y\, �!, �^ × ¨Yh, �!, �^ × ¨Y�, ℎ!, �^                                 �25� 

e  

¨�(, ©, F� = UaF(b − aF − ©( b , (g © > F2aF(b , (g © ≤ F2
�                                                         �26� 

 

Note-se que }�/\~}�/h~}�/�~ representa o número máximo de elementos de tamanho 

igual a �\, h, �� que podem ser arrumados num contentor. Para cada artigo � ∈ K, §��, \, h, �� 

representa um limite inferior no número de �\, h, �� elementos cobertos por �. Então, ∑ §��, \, h, ��!∈V  representa um limite inferior no número de �\, h, �� elementos necessários 

para arrumar todos os artigos de K. 

Como não existem relações de dominância entre �'+¡¢ e �1+¡¢, mas como �'+¡¢ domina �1, 

o limite inferior final é calculado como: �ª = �*�.�'+¡¢, �1+¡¢/                                                                                        �27� 

Para o caso em que não existe qualquer condicionante quanto à orientação dos artigos, ou 

seja, quando eles podem ser rodados segundo qualquer uma das seis orientações possíveis, 

Boschetti (2004) apresenta os limites inferiores �'« e �1«. Qualquer um dos dois corresponde 

aos limites �'+¡¢ e �1+¡¢ definidos anteriormente, onde as dimensões dos artigos (�!, �! e ℎ!) 

são substituídas por � ¬! , �! e ℎ¦!, que representam, respectivamente, o comprimento, a largura e 

a altura do artigo �, que se obtêm de acordo com a orientação de colocação considerada. 

Tal como anteriormente, o limite inferior final é calculado como: �ª« = �*�.�'« , �1«/                                                                                               �28� 

 

É, ainda, possível encontrar no artigo de Belov et al. (2009) limites para o problema de 

empacotamento a três dimensões com um único contentor. Esses limites são calculados com 

base numa formulação modificada para o problema, para a qual são realizadas duas relaxações 

a uma dimensão, as já referidas Bar-Relaxation e Layer-Relaxation. Relembra-se que, no caso 
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de existir um único contentor para acomodar a carga, o limite resultante da relaxação de 

alguma(as) condicionante(s), constitui um limite superior para o valor óptimo da solução e não 

um limite inferior. 

 

Voltando novamente ao caso em que existem vários contentores, o cálculo de limites 

superiores para o número óptimo de contentores necessários para arrumar a totalidade da 

carga é feito, na grande maioria dos artigos consultados, através da utilização de uma 

heurística construtiva simples, normalmente de tipo greedy.  

É o caso de Terno et al. (2000) que se debruçam sobre o problema Distributors Pallet 

Loading Problem. Neste problema, um conjunto de caixas de carga de dimensões variadas, têm 

de ser arrumadas no menor número possível de paletes, todas com as mesmas dimensões, 

respeitando um determinado conjunto de condicionantes quanto à colocação das caixas, para 

assegurar a sua estabilidade. Da estratégia de resolução proposta, faz parte o cálculo de um 

limite inferior e de um limite superior para o número de paletes necessárias para arrumar a 

totalidade dos artigos, que serão, posteriormente, integrados no critério de paragem do 

procedimento iterativo desenvolvido. 

Para calcular o limite superior, Terno et al. referem uma heurística de tipo greedy, com 

uma estratégia sequencial modificada. No entanto, não apresentam qualquer descrição sobre 

este procedimento greedy. Quanto ao limite inferior, recorrem ao já enunciado limite Inferior 

Contínuo (�>). Referem que o valor deste limite pode ser melhorado se, em vez das dimensões 

reais do contentor, se considerarem as dimensões resultantes da aplicação da filosofia dos 

conjuntos normalizados e dos raster points. De acordo com esta filosofia, qualquer padrão de 

empacotamento pode ser descrito por um padrão equivalente onde as caixas são chegadas o 

mais para baixo, para a esquerda e para o fundo da palete, que for possível. Em vez de se 

considerar como admissível para colocação das caixas toda e qualquer coordenada, são apenas 

tidas em conta todas as combinações inteiras das dimensões das caixas, que respeitem os 

limites da palete. No caso de existir desperdício na palete, esta limitação irá resultar em 

valores inferiores para as suas dimensões originais e, logo, irá permitir obter um limite inferior 

mais apertado para o número total de paletes necessárias. 

 

Também Faroe et al. (2003) utilizam uma estratégia de tipo greedy para calcular um limite 

superior para o número de contentores necessários para arrumar a totalidade das caixas de 

carga. O procedimento inicia-se com a ordenação das caixas por ordem não crescente do seu 

comprimento seleccionando-se, depois, um subconjunto de caixas com volume total superior 

ao volume do contentor. Estas caixas são depois arrumadas, de acordo com um procedimento 

de tipo “prateleira” para problemas a duas dimensões. Este processo repete-se até se gerar 

um determinado número de fatias com largura e altura iguais às dimensões do contentor, que 

serão posteriormente combinadas, utilizando um algoritmo de tipo first-fit ao longo do 

comprimento do contentor. 

Esse limite superior é integrado, juntamente com o valor do limite inferior �1 de Martelo 

et al. (2000), num método de pesquisa local guiada (Guided Local Search Method) para 

resolver o problema. 
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3.4.3. Métodos Exactos de Resolução de Problemas de Empacotamento a Três 

Dimensões 

 

O número de métodos exactos (quer de algoritmos, quer de modelos matemáticos) 

disponíveis para os problemas de empacotamento a três dimensões é diminuto, não só pela 

dificuldade de representação das eventuais restrições de ordem prática existentes, mas 

sobretudo devido ao elevado esforço computacional necessário para o cálculo da solução 

óptima. Mesmo assim, têm surgido artigos científicos sobre o tema, vindo-se a assistir a alguns 

progressos nesta área. 

 

Em 1993, Tsai et al. apresentam um modelo de programação linear inteira mista para o 

problema de empacotamento tridimensional com uma mistura variada de caixas diferentes. O 

objectivo deste problema consiste em determinar um padrão de empacotamento para um 

conjunto de caixas, por forma a maximizar o espaço ocupado da palete, e assegurando que 

uma determinada proporção de caixas de cada um dos diferentes tipos considerados, é 

arrumada. As únicas condicionantes contempladas, dizem respeito às restrições geométricas 

de colocação. 

O modelo utiliza um conjunto de variáveis contínuas, ���, �� , ©��, que representam as 

coordenadas de colocação do canto inferior esquerdo frontal da caixa �, e um conjunto de 

variáveis binárias, ®�, que assumem o valor 1 se a caixa � é arrumada na palete, e o valor 0 em 

caso contrário. As condições de não sobreposição entre as caixas são inicialmente formuladas 

através de um conjunto de restrições de escolha múltipla, que são posteriormente convertidas 

em restrições lineares através da utilização de um conjunto adicional de variáveis binárias. A 

formulação final resulta num modelo com 4 + 3 � − 1�/2 variáveis, das quais 3  são 

binárias, e � + 14 � − 1�/2 restrições (� representa o número total de tipos diferentes de 

caixas, � ≤  ). 

Para resolver o modelo, Tsai et al. sugerem um algoritmo tradicional de branch-and-

bound. Assegura-se, assim, a obtenção de soluções óptimas, mas com tempos de cálculo 

extremamente elevados. Os autores referem que os tempos computacionais crescem 

exponencialmente à medida que o número de tipos diferentes de caixas aumenta. 

 

O primeiro trabalho a propor um modelo analítico para o problema geral de 

empacotamento tridimensional com contentores múltiplos diferentes, deve-se a Chen et al. 

(1995). Este modelo tem por objectivo a minimização do desperdício total dos contentores 

utilizados, sujeito à colocação ortogonal das caixas, completamente dentro dos limites dos 

contentores, e sem a existência de qualquer sobreposição entre elas. A sua formulação utiliza 

um número extenso de variáveis de decisão: (�! = 1 se a caixa número � é arrumada no 

contentor �, e 0 em caso contrário;  ! = 1 se o contentor � é utilizado, e 0 em caso contrário; ���, �� , ©��, variáveis contínuas que indicam as coordenadas de colocação do canto inferior 

esquerdo mais à frente da caixa �; Y�¯�, �°�, �±�^ = 1 se o comprimento da caixa � é paralelo ao 
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eixo dos ��, dos �� ou dos ©© (consoante �¯�, �°�  ou �±�), e 0 em caso contrário; Y�¯�, �°�, �±�^ = 1 se a largura da caixa � é paralela ao eixo dos ��, dos �� ou dos ©© 

(consoante �¯�, �°� ou �±�), e 0 em caso contrário; Yℎ¯�, ℎ°�, ℎ±�^ = 1 se a altura da caixa � é 

paralela ao eixo dos ��, dos �� ou dos ©© (consoante ℎ¯�, ℎ°�  ou ℎ±�), e 0 em caso contrário; *�z = 1 se a caixa � é colocada à esquerda da caixa w (� < w), e 0 em caso contrário; ²�z = 1 se 

a caixa � é colocada à direita da caixa w, e 0 em caso contrário; #�z = 1 se a caixa � é colocada 

atrás da caixa w, e 0 em caso contrário; ³�z = 1 se a caixa � é colocada à frente da caixa w, e 0 

em caso contrário; g�z = 1 se a caixa � é colocada por baixo da caixa w, e 0 em caso contrário; 

�́z = 1 se a caixa � é colocada por cima da caixa w, e 0 em caso contrário. 

Observando que as variáveis �¯�, �°� , �±� , �¯�, �°� , �±�, ℎ¯�, ℎ°� , ℎ±� são dependentes, e 

construindo as seis relações de dependência entre elas, é possível eliminar do modelo as 

variáveis �°�, �¯�, �±� , ℎ¯�, ℎ°�. Obtém-se, então, um modelo revisto composto por µ¶�6�6 −1� + 36�· + � − 1� +  + � restrições e �36 + � + 4�6 + � variáveis (36 variáveis 

contínuas e �36 + � + 1�6 + � variáveis binárias), onde 6 representa o número total de 

caixas a arrumar, � representa o número total de contentores disponíveis e · consiste num 

número arbitrariamente elevado.  

Para validar o seu modelo, os autores reportam um exemplo com seis caixas e três 

contentores, todos de dimensões diferentes, referindo um tempo computacional de 15 

minutos para obtenção da solução óptima. 

Li et al. (2003) baseiam-se no trabalho de Chen et al. para propor um modelo matemático 

para o problema de empacotamento com um contentor único, cujas dimensões (�, � e �) não 

são fixas (estão em aberto). Assim, o problema consiste em determinar uma solução que 

permita arrumar a totalidade das caixas de carga no menor espaço possível, ou seja, com o 

objectivo de minimizar � × � × �. 

 

O primeiro método exacto para resolver o problema de empacotamento tridimensional 

com múltiplos contentores iguais, deve-se a Martello et al. (2000). Os autores propõem um 

algoritmo de pesquisa em árvore (de branch & bound) baseado no princípio de decomposição 

em dois níveis, proposto por Martello e Vigo (1998) para o problema bidimensional. 

O algoritmo inicia-se com uma árvore principal, onde se procede à afectação dos artigos 

aos contentores, sem especificar o seu local de arrumação. De referir que os artigos são 

previamente ordenados por ordem não crescente do seu volume. Depois, para cada nodo de 

decisão desta árvore principal, procede-se a uma segunda ramificação, para analisar se os 

artigos afectos a cada um dos contentores podem, efectivamente, ser arrumados nesses 

contentores. 

Essa análise é feita, numa primeira fase, através do cálculo de um limite inferior no 

número de contentores necessários para arrumar o subconjunto de caixas que foi previamente 

afecto a cada um dos contentores do nodo. Se esse limite for superior a 1, o nodo é 

imediatamente encerrado. Caso contrário, executam-se duas heurísticas construtivas 

(denominadas de Algoritmo H1 e Algoritmo H2), analisando-se o número de contentores 

abertos – se for apenas um, a afectação é aceite; se for mais do que um, calcula-se a solução 
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óptima para o subconjunto de caixas de carga em questão, através de um algoritmo exacto de 

pesquisa em árvore, desenvolvido para o problema tridimensional com um contentor único. 

Caso se determine uma solução com um único contentor, o nodo é aceite; caso contrário, o 

nodo é encerrado e procede-se a um backtracking. 

Este método proposto por Martello et al. é exacto na medida em que, desde que lhe seja 

disponibilizado um determinado limite de tempo suficiente para correr, atinge a solução 

óptima. 

 

Simultaneamente, Padberg (2000), com base num artigo de 1999 de Fasano, propõe um 

modelo de programação linear inteira para o problema com um único contentor, onde as 

únicas condicionantes quanto à arrumação das caixas de carga dizem respeito à sua colocação 

ortogonal e sem qualquer sobreposição. Para tal, o autor recorre a três conjuntos de variáveis 

de decisão: as variáveis binárias ¸��H , que assumem o valor 1 se o eixo α da caixa � fica paralelo 

ao eixo � do contentor, e o valor 0 em caso contrário (� ∈ .1,2,3/, � ∈ .¹, º, F/ g � =1,2, …  ); as variáveis contínuas, ��», ��¼ e ��½, que representam as coordenadas do centro de 

gravidade da caixa �; as variáveis binárias λ�!H , que assumem o valor 1 se a caixa � precede a 

caixa � ao longo do eixo de �, e o valor 0 em caso contrário (1 ≤ � < � ≤  ). 

Padberg procede à análise poliédrica do modelo original de Fasano, conseguindo derivar 

um conjunto de restrições de domínio das variáveis, que dominam as do modelo original, e um 

conjunto adicional de inequações válidas para o problema. Obtém uma formulação final com 

um total de 12 + 3 � − 1� variáveis, das quais 9 + 3 � − 1� são binárias, e um total de 10 + 9 � − 1�/2 + 1 restrições. Recomenda o uso de um algoritmo de branch-and-cut 

para resolver o problema, uma vez que o tradicional algoritmo de branch-and-bound se revela 

muito demorado mas, infelizmente, não reporta quaisquer testes computacionais para o seu 

modelo. 

 

Em 2004, Fasano apresenta um modelo de programação linear inteira binária para o 

problema de empacotamento tridimensional com um único contentor. 

Esse modelo baseia-se na utilização de quatro grupos de variáveis de decisão binárias: 

χ� = 1 se o artigo � é seleccionado para o contentor, e 0 em caso contrário; ¸��� = 1 se ��� é 

paralelo ao eixo ��, e 0 em caso contrário; ¾��!¿ = 1 se as projecções laterais de � e � não se 

sobrepõem ao longo do eixo �� e � precede �, e 0 em caso contrário; ¾��!� = 1 se as projecções 

laterais de � e � não se sobrepõem ao longo do eixo �� e � precede �, e 0 em caso contrário. De 

referir que �, � ∈ .1,2,3/; �, � ∈ .1,2, … ,  /; ��� representa o lado � do paralelepípedo �; �� 

representa o eixo �. 

São consideradas restrições quanto à colocação ortogonal dos paralelepípedos, quanto à 

não ocorrência de sobreposições e quanto à colocação dentro dos limites do contentor. 

O modelo final resulta num total de 3 1 + 7  variáveis binárias e 3 � + 2� + � − 1�/2 restrições. 
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O autor apresenta um conjunto de restrições auxiliares válidas que podem ser 

acrescentadas ao modelo base, que vão expandir a dimensão do modelo, mas que têm a 

vantagem de tornar a sua relaxação linear mais apertada. 

Uma vez que a resolução do modelo anterior se revela uma tarefa difícil, Fasano propõe 

um procedimento heurístico baseado no modelo anterior, que vai aumentando, passo a passo, 

o número de artigos arrumados, mantendo inalteradas, tanto quanto possível, as posições 

relativas dos artigos. Fasano procede a alguns testes computacionais, que não reporta, 

concluindo que a heurística desenvolvida apresenta resultados satisfatórios quando aplicada a 

instâncias com até 20 artigos. Tece comparações com o algoritmo de Martello et al. (2000), 

mas não apresenta qualquer resultado dessa comparação. No seu artigo, é possível visualizar a 

imagem de uma solução onde se observam algumas caixas sem a base integralmente 

suportada. 

 

Também Fekete et al. (2007) propõem um algoritmo exacto para o problema com um 

único contentor, onde o objectivo consiste em maximizar o valor total dos artigos arrumados. 

Em vez da formulação do problema através de um modelo matemático, Fekete et al. 

socorrem-se da teoria de grafos para fazer uma caracterização dos empacotamentos, que lhes 

permite criar o conceito de “classes de empacotamento”, que descreve uma família de 

empacotamentos admissíveis equivalentes (Fekete e Schepers 2004). 

Os autores recorrem à ideia de uma árvore de pesquisa com dois níveis, também presente 

em outros trabalhos sobre o tema. Tradicionalmente, neste tipo de pesquisas, as escolhas do 

conjunto de caixas e do correspondente plano de empacotamento, são tratadas em 

simultâneo: em cada passo de ramificação, decide-se se uma determinada posição no 

contentor pode ser ocupada por uma caixa específica. Pelo contrário, a metodologia de Fekete 

et al. trabalha em dois níveis: só após a selecção de um subconjunto de caixas, é que o 

algoritmo vai procurar um padrão de empacotamento admissível para esse conjunto de caixas. 

Assim, começa-se por seleccionar um conjunto de caixas que, alegadamente, cabem no 

contentor. O primeiro nível da árvore enumera, então, os subconjuntos de caixas de valor 

máximo que são candidatos a solução óptima do problema. Posteriormente, é necessário 

demonstrar, em cada nodo, que as respectivas caixas cabem todas no contentor. Para tal, 

recorre-se a uma heurística de tipo greedy para definir um padrão de empacotamento para 

esse conjunto de caixas e para o contentor em questão. Esta heurística é repetida para vários 

critérios de ordenação das caixas. 

Os autores recorrem ao cálculo de limites inferiores para o valor da solução óptima, 

desenvolvidos em trabalhos anteriores (Fekete e Schepers 2000), para eliminarem grande 

parte dos ramos do primeiro nível da árvore, sem terem que procurar um empacotamento 

admissível. 

Fekete et al. testam o seu algoritmo sobre um conjunto de 150 problemas com um limite 

temporal de 1000 segundos, alcançando a solução óptima em 108 dos 150 problemas. 

 



3. Revisão da Literatura sobre Problemas de Corte e Empacotamento 

34 
 

Hifi et al. (2010) apresentam uma formulação em programação linear inteira mista para o 

problema de decidir como arrumar um conjunto de caixas diversas num conjunto de 

contentores todos idênticos, por forma a minimizar o número total de contentores utilizados. 

Socorrem-se de um conjunto de variáveis contínuas representativas da localização 

geométrica de cada um dos artigos, e de um conjunto de variáveis binárias representativas da 

posição relativa entre dois artigos. Assim, ���, �� , ©� , À�� denota as coordenadas de colocação 

do canto inferior esquerdo mais atrás da caixa �, com À�  indicando o contentor onde essas 

coordenadas se situam; ��!, y�! e ²�! assumem o valor 1 se a caixa � é colocada, 

respectivamente, à esquerda, por baixo ou por trás da caixa �, e o valor 0 em caso contrário; #�!  assume o valor 1 se À� < À!, indicando se os artigos � e � estão arrumados em contentores 

diferentes. O objectivo do problema consiste em minimizar o maior índice de todos os 

contentores utilizados, ou seja, ��  À, onde À = �*�'R�R+.À�/. Quanto às restrições do 

modelo, apenas são consideradas as condicionantes geométricas genéricas deste tipo de 

problemas.  

Os autores referem que a resolução deste modelo não é prática, verificando-se que a sua 

relaxação linear produz um limite inferior muito fraco e pobre, sendo necessária a utilização de 

um número extremamente elevado de nodos aquando da aplicação de um algoritmo de 

pesquisa em árvore. Assim, sugerem a introdução de restrições válidas adicionais, procurando 

obter um modelo mais apertado. Apresentam, então, um conjunto de restrições válidas 

relacionadas com o problema de sequenciamento de tarefas em máquinas paralelas, e outras 

baseadas em considerações de precedência entre as caixas. Obtêm, assim, um novo limite 

inferior melhorado, que é baseado na relaxação linear do modelo original acrescido das 

restrições adicionais. A qualidade desse limite inferior é posteriormente avaliada através de 

testes computacionais, estabelecendo-se comparações com os resultados alcançados com o 

método exacto de Martello et al. (2000). 

Também do primeiro autor está disponível um trabalho (Hifi 2004) com dois algoritmos 

exactos para o problema de empacotamento tridimensional com um contentor único, e com a 

exigência adicional de padrões de tipo guilhotina. O primeiro algoritmo baseia-se numa técnica 

de programação dinâmica e corresponde a uma extensão do algoritmo desenvolvido por 

Gilmore e Gomory (1965), e o segundo corresponde a um algoritmo de pesquisa em árvore, 

com uma estratégia de pesquisa em profundidade. O nodo inicial da árvore corresponde ao 

contentor original e os nodos finais coincidem com as caixas a empacotar; cada nodo 

intermédio representa um sub-contentor do contentor original. Por sua vez, as ramificações da 

árvore representam cortes no contentor original ou no sub-contentor corrente, com os nodos 

a retratar o estado do contentor após a utilização desses cortes. 

 

Almeida e Figueiredo (2010) apresentam um modelo de programação não linear inteira 

mista para o problema de empacotamento com múltiplos contentores diferentes. O seu 

modelo baseia-se no trabalho anterior de Chen et al. (1995), com um conjunto semelhante de 

variáveis: (�! = 1 se a caixa � é arrumada no contentor �, e 0 em caso contrário;  Y�!, �!, ©!^, 

variáveis contínuas que indicam as coordenadas de colocação do canto inferior esquerdo mais 

atrás da caixa �; um conjunto de variáveis binárias que registam a posição relativa entre duas 
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caixas - *!z = 1 se a caixa � é colocada à esquerda da caixa w, e 0 em caso contrário; ²!z = 1 se 

a caixa � é colocada à direita da caixa w, e 0 em caso contrário; #!z = 1 se a caixa � é colocada 

atrás da caixa w, e 0 em caso contrário; ³!z = 1 se a caixa � é colocada à frente da caixa w, e 0 

em caso contrário; g!z = 1 se a caixa � é colocada por baixo da caixa w, e 0 em caso contrário; 

!́z = 1 se a caixa � é colocada por cima da caixa w, e 0 em caso contrário. 

A formulação final resulta num modelo com A� 1� variáveis binárias, A� � variáveis 

contínuas e A�� 1� restrições. Infelizmente, as autoras não reportam quaisquer testes 

computacionais com este modelo. 

Almeida e Figueiredo apresentam, depois, a extensão do modelo para o caso em que 

existem artigos que, devido ao tipo de carga que acomodam, devem ficar facilmente 

acessíveis. 

 

O trabalho mais recente a propor um modelo matemático para formular o problema de 

empacotamento tridimensional com um único contentor, e com imposição de orientação fixa 

nas caixas, deve-se a Junqueira et al. (2010, 2012b). 

Tendo por base o modelo desenvolvido por Beasley (1985b) para o problema 

bidimensional, Junqueira et al. começam por proceder à sua extensão para o caso 

tridimensional, recorrendo às variáveis binárias ��Si¤ que assumem o valor 1 caso uma caixa 

do tipo � seja arrumada com o seu canto inferior esquerdo frontal na posição �\, h, ��, e o 

valor 0 em caso contrário. Obtêm, então, um modelo cuja função objectivo visa maximizar o 

valor total das caixas empacotadas, respeitando dois blocos de restrições, um primeiro que 

impede a existência de sobreposição entre caixas, e um segundo que limita o número máximo 

de caixas de cada tipo a arrumar. 

Posteriormente, os autores consideram a condicionante de estabilidade vertical da carga, 

através da inclusão no modelo de um bloco adicional de restrições que contempla a 

percentagem mínima de apoio da base das caixas (dada por um parâmetro α). Para tal, é 

necessário definir à priori uma função binária ¥�Si¤`[�¤¿Á9�, que assume o valor 1 se uma caixa 

do tipo �, quando arrumada com o seu canto inferior esquerdo frontal no canto �\, h, ��, 

contém o ponto definido pela posição �(, �, � + ℎ�� na sua face superior, e o valor 0 em caso 

contrário. 

Adicionalmente, acrescentam ao seu modelo a condicionante relativa à resistência das 

caixas, ou seja, a pressão máxima que as caixas do tipo � podem suportar no seu topo (indicada 

pelo parâmetro ¾�). Mais uma vez, apresentam a expressão matemática para esta restrição de 

empilhamento. 

De referir que o modelo base envolve ∑ |¹�|. |º�|. |F�|%�&'  variáveis binárias e |¹|. |º|. |F| +� restrições. A condicionante de estabilidade vertical da carga acresce mais ∑ |¹�|. |º�|. �|F�| − 1�%�&'  restrições e a condicionante relativa à resistência das caixas acresce 

mais |¹|. |º|. |F| restrições. ¹, º e F referem-se ao conjunto normalizado de todos os pontos 

ao longo dos eixos dos ��, dos �� e dos ©© onde é possível colocar o canto inferior esquerdo 
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frontal de uma caixa (interpretação semelhante é feita para os subconjuntos ¹�, º�  e F�, mas 

com a limitação de se considerarem apenas as caixas do tipo �). 

Os autores procedem à geração aleatória de um conjunto de dados para testar o seu 

modelo, num total de 320 problemas de teste. Em todas as instâncias resolvidas consideram 

um contentor cúbico, ou seja um contentor com dimensões � = � = �. Registam grandes 

dificuldades para resolver os problemas de teste, quer em termos de tempo quer em termos 

de memória computacional. Concluem que a sua abordagem terá dificuldade em tratar 

problemas reais, que envolvam um grande número de possibilidades para a colocação das 

caixas de carga. 

Posteriormente, os mesmos autores estendem o seu modelo ao caso de entregas 

múltiplas (Junqueira et al. 2012a). Novamente, sugerem um modelo de programação linear 

inteira, assumindo que o volume total da carga é inferior ao volume disponível no camião, e 

que a rota de entrega foi previamente definida. O objectivo consiste em arrumar as caixas de 

forma estável, evitando operações de manuseamento desnecessárias de cada vez que se 

chega a um local de descarga. Procedem a testes computacionais sobre um conjunto de 

problemas gerados aleatoriamente e sobre 8 instâncias da literatura (Christensen e Rousoe 

2009), que lhe permitem validar o modelo proposto, mas que indicam que o mesmo só é 

aplicável a problemas de dimensão moderada. 

Num último trabalho, Junqueira et al. (2013) procedem à extensão dos seus modelos de 

programação linear inteira anteriormente desenvolvidos para problemas de empacotamento 

tridimensionais, para o caso de entregas múltiplas. Assim, os autores apresentam um modelo 

para o problema de determinar um conjunto de rotas de custo mínimo, para um grupo de 

camiões todos idênticos que, partindo de um depósito, visitam todos os clientes exactamente 

uma vez entregando-lhes as quantidades encomendadas, e regressam ao depósito no final do 

serviço. O modelo matemático proposto engloba não só as condicionantes geométricas de 

colocação das caixas de carga, mas também as questões de estabilidade vertical, de fragilidade 

da carga e de entregas múltiplas. 

 

Paquay et al. (2014) propõem um modelo de programação linear inteira mista para o 

problema de carregamento em contentores múltiplos diferentes, com o objectivo de 

minimizar o desperdício dentro dos contentores. O seu modelo contempla um conjunto de 

restrições de ordem prática encontradas em aplicações reais, nomeadamente nos transportes 

aéreos: estabilidade vertical da carga, fragilidade de alguns artigos, distribuição do peso da 

carga dentro dos contentores e caixas com restrições quanto à sua orientação. 

Relativamente aos contentores, Paquay et al. consideram um sortido fracamente 

heterogéneo, podendo existir contentores com formato irregular, mais concretamente com 

formato de paralelepípedos truncados (os chamados ULDs nos transportes aéreos). A carga 

apresenta formato regular e é fortemente heterogénea. 

O modelo final resulta numa formulação matemática com A� 1� variáveis e A�� 1� 

restrições, onde   representa o número total de caixas a arrumar e � representa o número 

total de contentores disponíveis. 
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Os testes computacionais realizados são de dimensão reduzida, com um número muito 

pequeno de caixas de carga, observando-se tempos computacionais na ordem do 3600 

segundos para instâncias com 18 caixas. 

 

 

3.4.4. Métodos Heurísticos de Resolução de Problemas de Empacotamento a Três 

Dimensões 

 

As heurísticas para os problemas de empacotamento a três dimensões podem ser 

divididas em heurísticas construtivas e em heurísticas de pesquisa local (Faroe et al. 2003). As 

heurísticas construtivas mais simples caracterizam-se por adicionarem uma caixa de cada vez 

ao padrão de empacotamento corrente, sequencialmente, até que todas as caixas de carga 

sejam arrumadas. Normalmente, as caixas são previamente ordenadas segundo um 

determinado critério (geralmente de acordo com uma das suas três dimensões – ver Secção 

3.4.4.2) e são, depois, introduzidas no(s) contentor(es) de acordo com uma estratégia 

particular (first-fit, best-fit, entre outras). 

Quanto às heurísticas de pesquisa local, elas caracterizam-se por tentarem encontrar 

iterativamente o melhor padrão de empacotamento possível, procedendo à geração de 

soluções novas através da definição de uma função de vizinhança sobre um determinado 

conjunto de soluções (admissíveis ou não). Normalmente, esta vizinhança resulta de alterar a 

posição de uma caixa dentro do mesmo contentor, ou de a mover para um contentor 

diferente. Dentro destes métodos, encontram-se os algoritmos genéticos, a pesquisa tabu e o 

método de Simulated Annealing. 

No artigo de Dowsland (1991) podemos ler uma análise do que constitui uma boa 

heurística para os problemas de empacotamento a três dimensões. O autor divulga uma lista 

de cinco estratégias que podem ser adoptadas para procurar melhorar a heurística base 

desenvolvida, nomeadamente a análise do efeito dos parâmetros dentro da heurística 

existente, a análise de artigos científicos publicados sobre o assunto, a utilização do feedback 

resultante de experimentações em dados reais, a utilização de ideias provenientes de áreas 

relacionadas e mais bem resolvidas e, por último, a incorporação no modelo de uma estratégia 

de aprendizagem. 

 

 

3.4.4.1. Estratégia Sequencial e Estratégia Simultânea 

 

Quando o problema de empacotamento (seja a três ou a duas dimensões) envolve a 

utilização de contentores múltiplos, as estratégias utilizadas na sua resolução baseiam-se, 

geralmente, na adaptação de heurísticas desenvolvidas para o problema com um único 

contentor. No entanto, para além da determinação do plano de empacotamento da carga num 

contentor específico é, ainda, necessário definir uma metodologia que permita seleccionar 

quais os contentores a utilizar. 
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Consoante o modelo utilizado para determinar o número de contentores a utilizar, assim 

se pode distinguir entre duas estratégias diferentes: a estratégia sequencial e a estratégia 

simultânea. 

A primeira consiste em utilizar um contentor de cada vez, procedendo-se ao seu 

carregamento de forma individual. Após o enchimento do contentor corrente mediante a 

utilização de uma heurística apropriada, passa-se ao contentor seguinte, para o qual se aplica 

exactamente a mesma heurística. Todo o procedimento é repetido de forma iterativa, 

estreando tantos contentores quanto os necessários à arrumação integral da carga. A 

aplicação desta estratégia apresenta, normalmente, o inconveniente de a carga ficar mal 

distribuída entre os vários contentores: os primeiros contentores abertos apresentam taxas de 

ocupação bastante elevadas, sendo estas decrescentes até que, nos últimos contentores se 

verificam, por vezes, taxas de ocupação bastante reduzidas. Também os contentores iniciais 

envolvem, geralmente, uma variedade inferior de tipos de caixas, com padrões de 

empacotamento mais uniformes, e os contentores finais apresentam padrões de 

empacotamento mais diversificados. 

Na segunda estratégia, o procedimento tem início com a abertura de um determinado 

número pré-estabelecido de contentores. 

Para arrumar uma determinada caixa, a maioria dos trabalhos científicos tem em 

consideração, em simultâneo, os espaços vazios existentes em todos os contentores abertos, 

selecionando, de entre todos, o mais adequado para receber a dita caixa. Já outros procedem, 

num primeiro passo, à distribuição das várias caixas pelos contentores abertos (aquilo que Eley 

(2003) denomina de “estratégia de pré-afectação”), aplicando, de seguida, em cada um desses 

contentores e respectivo grupo de caixas, uma heurística para o problema de contentor único. 

Após todos os contentores iniciais terem sido cheios sem terem sobrado espaços vazios 

com dimensões adequadas para receber mais nenhuma caixa, e caso permaneçam alguns 

artigos ainda por arrumar, aumenta-se o número pré-estabelecido de contentores em 1, 

descarregam-se todas as caixas de carga já arrumadas, esvaziando completamente os 

contentores, e reinicia-se todo o procedimento, agora com um número superior de 

contentores. Esta metodologia repete-se até que toda a carga tenha sido devidamente 

acomodada. 

Um problema associado ao uso desta estratégia prende-se com a definição do número 

inicial de contentores a abrir, necessário ao desencadeamento de todo o processo. 

Geralmente, a maioria dos artigos considera o número mínimo de contentores correspondente 

ao rácio entre o volume total dos artigos e o volume de um contentor individual. Se o 

problema apresentar contentores múltiplos de vários tipos, este problema torna-se ainda mais 

complexo, uma vez que é necessário decidir previamente qual a combinação de tipos de 

contentores a utilizar, e em que número. 

 

Em qualquer uma das duas estratégias anteriores, e no caso de existirem contentores de 

tipos diferentes, é ainda obrigatório definir um critério de seriação para os vários tipos de 
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contentores. O desempenho do algoritmo de empacotamento aplicado irá depender 

directamente da sequência utilizada para ordenar os tipos de contentores. 

 

Bischoff e Ratcliff, num dos seus artigos (1995b), fazem um estudo comparativo entre 

estas duas estratégias, para o caso de contentores todos iguais, no qual recorrem a paletes de 

dimensões 1200×1000×1500mm. Contrariamente ao esperado, os autores observam que a 

aplicação simultânea apresenta, na maioria dos casos, resultados piores, sendo necessárias 

mais paletes para arrumar todas as caixas. Após uma discussão quanto às razões destes 

resultados, concluem que estão directamente ligados à filosofia de construção por camadas 

utilizada, e que não são, necessariamente, o reflexo de uma performance negativa da 

estratégia simultânea e de uma performance positiva da estratégia sequencial. Concluem, isso 

sim, que o esforço computacional envolvido na estratégia simultânea é muito superior ao da 

estratégia sequencial. 

Também Eley, no seu trabalho de 2002, propõe uma heurística para resolver o problema 

com contentores múltiplos, experimentando ambas as estratégias. Para avaliar a qualidade 

dos resultados obtidos, efectua testes computacionais num conjunto de 350 problemas, 

concluindo que a estratégia sequencial recorre a um número inferior de contentores numa 

vasta maioria de problemas. No entanto, os seus tempos computacionais apresentam-se 

superiores. 

 

Como exemplos da utilização da estratégia sequencial, temos os trabalhos de Ivancic et al. 

(1989), Mohanty et al. (1994), Xue e Lai (1997), Bortfeldt (2000), Bischoff e Ratcliff (1995a, 

1995b), Eley (2002), Silva et al. (2003), Lim e Zhang (2005), Takahara e Miyamoto (2005), 

Takahara (2006, 2008), Almeida e Figueiredo (2010), Kang et al. (2010) e de Mack e Bortfeldt 

(2012). 

Já como aplicação da estratégia simultânea, podemos referir os artigos de Bischoff e 

Ratcliff (1995b), Terno et al. (2000), Eley (2002) e de Faroe et al. (2003). 

A descrição detalhada de qualquer um destes algoritmos está disponível nas secções 

seguintes. 

 

 

3.4.4.2. Critérios de Ordenação dos Artigos de Carga 

 

Aquando da concepção de uma heurística construtiva para os problemas de corte e 

empacotamento, a generalidade dos autores procede à ordenação prévia dos artigos de 

acordo com um determinado critério. Normalmente utiliza-se um critério de ordenação 

principal e, em situação de empate, aplicam-se critérios adicionais. 

De seguida apresenta-se uma lista dos vários critérios encontrados nas publicações 

científicas consultadas para problemas a três dimensões, acompanhados de uma breve 

descrição. 
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• Dimensão menor: os artigos são ordenados por ordem decrescente da menor das suas 

dimensões (ver George e Robinson (1980)). 

• Dimensão maior: os artigos são ordenados por ordem decrescente da maior das suas 

dimensões (ver George e Robinson (1980)). 

• Altura: os artigos são ordenados por ordem decrescente do valor da sua altura (ver Loh e 

Nee (1992), Bortfeldt e Gehring (2001), Lodi et al. (2002b), Takahara (2006), Crainic et al. 

(2008), Almeida e Figueiredo (2010)). 

• Largura: os artigos são ordenados por ordem decrescente do valor da sua largura (ver 

Takahara (2006), Almeida e Figueiredo (2010)). 

• Comprimento: os artigos são ordenados por ordem decrescente do valor do seu 

comprimento (ver Xue e Lai (1997), Martello et al. (2000), Bortfeldt e Gehring (2001), Lim et 

al. (2005), Takahara (2006), Almeida e Figueiredo (2010)). 

• Área da base: os artigos são ordenados por ordem decrescente do valor da área da sua 

base (ver Xue e Lai (1997), Lodi et al. (2002b), Crainic et al. (2008)). 

• Volume: os artigos são ordenados por ordem decrescente do seu volume (ver Gehring et al. 

(1990), Lin et al. (1993), Bischoff e Ratcliff (1995a), Davies e Bischoff (1999), Martello et al. 

(2000), Bortfeldt e Gehring (2001), Gehring e Bortfeldt (2002), Eley (2002), Lim et al. (2005), 

Takahara (2006, 2008), Crainic et al. (2008, 2009), Almeida e Figueiredo (2010), Wu et al. 

(2010), Liu et al. (2011)). 

• Perímetro: os artigos são ordenados por ordem decrescente do valor do seu perímetro, que 

corresponde à soma das dimensões das suas 12 arestas (ver Lim et al. (2005)). 

• Tipo de caixa: os artigos são ordenados por ordem decrescente do número de caixas de 

cada tipo (ver George e Robinson (1980), Xue e Lai (1997), Parreño et al. (2008)). 

• Peso: os artigos são ordenados por ordem decrescente do valor do seu peso (ver Lin et al. 

(1993)). 

• Área da base agregada: os artigos são previamente agrupados de acordo com um 

determinado critério, sendo esses grupos ordenados por ordem decrescente do valor total 

da área da base das suas caixas (ver Loh e Nee (1992), Bortfeldt e Gehring (1998)). 

• Agrupamentos Altura/Área: começa por ordenar os artigos por ordem decrescente do valor 

da sua altura; posteriormente, os artigos são divididos em grupos definidos por intervalos 

de alturas. Por exemplo, se � for o artigo mais alto, ele irá definir o primeiro grupo, que 

incluirá todos os artigos de altura ℎ! que satisfaçam a condição ℎ! ≥ �ℎ�, onde � ∈ [0,1] é 

um parâmetro previamente definido.  O artigo w mais alto, para o qual ℎz < �ℎ�, define o 

próximo grupo, e assim sucessivamente. Os artigos que são afectos ao mesmo grupo, são 

ordenados por ordem decrescente do valor da área da sua base, ��� × ��� (ver Lodi et al. 

(2002b), Crainic et al. (2008)). 

• Agrupamentos Área/Altura: começa por ordenar os artigos por ordem decrescente da área 

da sua base; posteriormente, os artigos são divididos em grupos definidos por intervalos do 
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valor da área da base. Por exemplo, se � for o artigo de maior valor de área da base, ele irá 

definir o primeiro grupo, que incluirá todos os artigos de área de base �! × �! que 

satisfaçam a condição �! × �! ≥ ���� × ���, onde � ∈ [0,1] é um parâmetro previamente 

definido.  O artigo w de maior área, para o qual �z × �z < ���� × ���, define o próximo 

grupo, e assim sucessivamente. Os artigos que são afectos ao mesmo grupo, são ordenados 

por ordem decrescente da sua altura, ℎ� (ver Crainic et al. (2008)). 

 

 

3.4.4.3. Heurísticas Construtivas 

 

Observando-se a existência de um conjunto extenso e variado de estratégias relativas à 

colocação das caixas nos contentores, verifica-se que as mais comuns se relacionam com a 

construção de paredes ou com a construção de camadas. Qualquer uma das duas inicia-se, 

geralmente, com o agrupamento das caixas de acordo com um determinado critério e com a 

sua posterior colocação num determinado local. 

A estratégia de construção de paredes preenche o contentor através da disposição 

sucessiva de paredes verticais ao longo do seu comprimento. Cada uma destas paredes 

corresponde a uma secção do comprimento do contentor, com largura e altura iguais à largura 

e à altura do contentor, e com profundidade definida pela primeira caixa que é escolhida para 

essa parede. Geralmente só se avança para a construção de uma parede nova quando a 

parede actual já não tem espaço livre suficiente para receber nenhuma das caixas ainda por 

arrumar. 

A estratégia de construção de camadas funciona de forma semelhante à anterior, mas 

através de camadas horizontais ao longo do chão do contentor. Assim, cada uma destas 

camadas corresponde a uma secção da altura do contentor, com largura e comprimento iguais 

à largura e ao comprimento do contentor. De cada vez que uma camada fica cheia, passa-se à 

camada seguinte que é construída sobre a camada anterior, e assim sucessivamente, até não 

haver mais altura suficiente para construir uma nova camada. 

É possível encontrar referências a outros tipos de estratégias, nomeadamente, a utilização 

de blocos de caixas homogéneas, a construção de torres ou pilhas com caixas de bases 

sucessivamente mais pequenas, a construção de padrões em formato de “L”, ou outras. 

Vejamos, então, algumas da heurísticas construtivas consultadas no âmbito desta tese. 

 

 

Os primeiros a propor uma heurística construtiva para o problema tridimensional, e mais 

concretamente para o problema tridimensional com um contentor único, foram George e 

Robinson (1980). 

A sua heurística baseia-se na estratégia de construção de paredes, e procura alcançar 

paredes uniformes. Para tal, as caixas são agrupadas por tipos, privilegiando-se a construção 

de paredes com caixas pertencentes todas ao mesmo tipo. Caixas de tipos diferentes só serão 

consideradas para preencher espaços vazios existentes nas paredes correntes. A heurística 
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promove, também, a combinação de espaços livres de paredes adjacentes, propiciando uma 

melhor utilização do espaço. Para escolher a caixa que dará origem a uma parede nova, dá-se 

preferência ao tipo de caixa cuja menor dimensão seja a maior de entre todos (ver Secção 

3.4.4.2.), uma vez que se considera que os artigos cujos lados mais pequenos sejam os maiores 

de todos, serão mais difíceis de arrumar em paredes mais tardias. Em caso de empate, 

seleciona-se o modelo que apresente maior número de caixas por arrumar. Como último 

critério de desempate, recorre-se às caixas “mais estranhas”, ou seja, àquelas cuja maior 

dimensão será a maior de entre todas. 

A profundidade da camada deverá, ainda, ser inferior a um parâmetro o, procurando-se 

impedir a formação de camadas demasiado profundas. 

No preenchimento de espaços vazios que aparecem no interior das camadas, escolhe-se o 

tipo de caixa que proporcione o melhor aproveitamento de espaço. Espaços livres onde não 

seja possível colocar qualquer tipo de caixa, são rejeitados. 

Correia et al. (1992) descrevem uma implementação baseada na heurística de George e 

Robinson (1980) e tecem uma análise sobre o valor do parâmetro o, fundamental para este 

algoritmo. Embora George e Robinson não apresentem nenhum critério para escolher o valor 

de o, Correia et al. experimentam vários valores, relacionados com as dimensões da carga a 

empacotar: uma vez que a profundidade de uma nova camada é determinada pela maior 

dimensão, menor ou igual a o, da caixa escolhida, Correia et al. atribuem a este parâmetro, 

em testes sucessivos, cada uma das maiores dimensões das caixas que constituem a carga a 

empacotar. Os resultados demonstram a influência deste parâmetro na qualidade da solução 

obtida, não sendo, no entanto, possível determinar à partida qual o seu valor ideal. 

Correia et al. propõem uma extensão do algoritmo de George e Robinson, que procure 

eliminar a dependência do valor do parâmetro o. Para tal, na fase de seleccionar a caixa para 

iniciar uma nova camada, são construídas camadas fictícias com cada um dos tipos de caixas 

disponíveis. Escolhe-se o tipo e a dimensão da profundidade, que proporcionem o melhor 

aproveitamento. Assim, o parâmetro o acaba por ser eliminado. 

 

Tendo por base o problema de empacotamento em paletes, Bischoff e Dowsland (1982) 

propõem uma heurística por blocos, caracterizada pela construção de padrões com cinco 

blocos (ver Figura 3.1 (b)), cada um dos quais com caixas todas iguais e com orientação vertical 

fixa. 

Esta heurística baseia-se no trabalho anterior de Smith e Cani (1980), para o mesmo tipo 

de problema, no qual se desenvolvem padrões de empacotamento com apenas quatro blocos 

de caixas homogéneas (ver Figura 3.1 (a)). Cada um destes quatro blocos pressupõe que as 

caixas são arrumadas seguindo uma orientação fixa pré-determinada. Assim, nos blocos B1 e 

B3 as caixas são colocadas longitudinalmente, enquanto que nos blocos B2 e B4 são arrumadas 

transversalmente. O método de Smith e Cani procede à variação sistematica das dimensões 

destes quatro blocos, avaliando todos os esquemas possíveis de padrões com este formato, e 

optando no final pelo esquema que maximize o número de caixas arrumadas. 
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Figura 3.1: (a) Padrão com 4 blocos (Smith e Cani 1980). (b) Padrão com 5 blocos (Bischoff 

e Dowsland 1982). 

 

Bischoff e Dowsland (1982) observam que a utilização de padrões cíclicos com cinco 

blocos em vez de quatro irá permitir uma melhor optimização do espaço. Os quatro blocos 

originais mantêm a orientação fixa e pré-determinadas das caixas, mas o bloco B5 permite a 

colocação de caixas em qualquer uma das direcções. De referir que qualquer uma das duas 

abordagens anteriores tem por base um problema tridimensional que, uma vez que as caixas 

têm orientação vertical fixa, se reduz a um problema bidimensional. 

 

Para o caso em que a carga é composta totalmente por caixas todas iguais, Han et al. 

(1989) propõem a utilização de uma heurística construtiva de camadas em formato de “L”. As 

caixas serão, então, colocadas sobre a base do contentor e sobre uma das suas paredes 

laterais. A base do contentor será sempre preenchida, podendo qualquer uma das paredes 

verticais ser eleita numa determinada iteração. Selecciona-se o prisma com formato de “L” 

que maximize o comprimento total dos lados da base e da face vertical. 

Também para o caso de carga totalmente homogénea é possível encontrar o artigo de 

George (1992). A heurística desenvolvida por George trabalha de forma iterativa, gerando 

camadas com caixas todas com a mesma orientação. Essas camadas podem ser construídas em 

qualquer uma das faces do contentor, sejam as paredes laterais, a parede do fundo ou o chão 

do contentor. Experiências computacionais permitem ao autor concluir que as melhores 

soluções são obtidas quando as camadas são construídas ao longo das maiores dimensões do 

contentor (ao longo do chão ou das paredes laterais). 

Outros trabalhos sobre o mesmo tema devem-se a Lins et al. (1999, 2002), que sugerem 

um algoritmo baseado na apresentação dos empacotamentos admissíveis como afectações em 

profundidade numa tríade. Uma tríade consiste num objecto que generaliza três conjuntos de 

grafos dirigidos, cada um dos quais ilustrativo de uma das três arestas das caixas dentro do 

contentor. A cada uma das afectações corresponde uma partição do contentor em 

subcontentores. O algoritmo realiza uma pesquisa sobre todas as afectações em profundidade 

do problema, procurando a melhor, ou seja, aquela que origine o maior número de caixas 

empacotadas. Apresentam uma secção dedicada a tratar os problemas de simetria e de 

degenerescência das soluções, procurando melhorar os tempos de cálculo do seu algoritmo. 

 

Em 1990, Bischoff e Marriott efectuam um estudo comparativo de heurísticas 

desenvolvidas para o problema de empacotamento com um contentor único. Mais 
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concretamente, estes autores analisam o comportamento das heurísticas de George e 

Robinson (1980) e de Bischoff e Dowsland (1982), com um conjunto de seis regras distintas de 

ordenação das caixas de carga, num total de 14 heurísticas diferentes. Sem serem capazes de 

identificar uma estratégia claramente vencedora, conseguem concluir que a eficácia da 

estratégia seleccionada está directamente relacionada com a variedade de caixas de carga 

existentes – se fracamente ou fortemente heterogénea. Terminam o seu artigo propondo 

diversas composições das 14 heurísticas anteriores, mediante o número efectivo de tipos 

diferentes de caixas. 

 

Loh e Nee (1992) recorrem a uma heurística de construção por camadas horizontais. A sua 

carga, composta por caixas fracamente heterogéneas com orientação fixa, é previamente 

agrupada por alturas e, dentro de cada um destes grupos, ordenada por ordem decrescente da 

área da sua base. Cada um dos grupos é, depois, ordenado por ordem decrescente da 

respectiva altura. As caixas são, então, arrumadas sequencialmente no contentor, no primeiro 

espaço livre com dimensões suficientes, trabalhando desde o fundo para a frente e desde a 

esquerda para a direita. Para criar cada uma das camadas horizontais utiliza-se, na prática, 

uma heurística de empacotamento a duas dimensões. Uma vez geradas camadas em número 

suficiente para acomodar a totalidade das caixas de carga, aplica-se uma heurística 

unidimensional para as alturas das várias camadas e para a altura disponível do contentor, 

decidindo-se, assim, quais as camadas que são seleccionadas. 

Posteriormente, Lodi et al. (2002b) utilizam uma heurística semelhante à anterior para 

arrumar um conjunto de caixas num conjunto finito de contentores todos iguais. A heurística 

de Lodi et al. é, em tudo, semelhante à de Loh e Nee, com uma ligeira diferença apenas no que 

se refere aos agrupamentos das caixas por altura. Lodi et al. consideram que as caixas são 

afectas a classes de alturas. Assim, começam por dividir as alturas num determinado número 

pré-estabelecido de intervalos e, depois, fazem a afectação das caixas de carga a cada um 

desses intervalos, mediante a sua altura. Numa fase posterior, os autores recorrem a um 

algoritmo de pesquisa tabu para tentar reduzir o número total de contentores utilizados (ver 

Secção 3.4.4.4.). 

 

Scheithauer (1992) utiliza uma metodologia diferente das demais, para calcular uma 

solução para o problema de empacotamento com um contentor único. Considerando todas as 

hipóteses de selecção de caixas e de espaços vazios sucessivos, recorre à conhecida estratégia 

forward state strategy da programação dinâmica. Como o número de possibilidades é, 

geralmente, demasiado grande para ser trabalhado, é criada uma medida que avalia a 

qualidade de cada um dos estados, rejeitando-se computacionalmente todos os estados que 

violem esse limite. 

 

Outro exemplo de uma heurística construtiva por camadas deve-se a Lin et al. (1993). 

Neste trabalho, os autores definem quatro medidas de performance, com o intuito de manter 

o espaço livre o mais compacto possível: espaço livre interno (quando se coloca uma nova 

caixa, existe sempre um trade-off entre colocar a caixa na camada actual ou numa nova 

camada mais alta, ainda por estrear); espaço livre externo (permite indicar a altura final da 
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camada actual, sendo definido como o espaço livre disponível e usável que se encontra 

debaixo do tecto do plano de empacotamento actual); vertical cross section penalty (quanto 

mais plana for a superfície da camada anterior, mais fácil será colocar uma nova caixa sem 

aumentar o valor do espaço livre interno); contiguous penalty (caixas com a mesma base 

deverão ser colocadas juntas, na mesma camada, para que os espaços livres sejam 

minimizados. Isto permite libertar espaço para acomodar mais caixas nessa camada). Estas 

quatro regras são utilizadas para guiar a procura de espaços livres e para avaliar a sua 

performance. 

Após o cálculo de uma solução admissível inicial, Lin et al. procuram a sua melhoria 

através da aplicação de um algoritmo genético. 

 

Os primeiros a expôr um método de pesquisa em árvore para o problema com um 

contentor único foram Morabito e Arenales (1994). Neste artigo encontramos um grafo 

orientado representativo dos diversos padrões de tipo guilhotina, denominado de grafo E/OU. 

O nodo inicial da árvore representa o contentor original, de dimensões ��, �, ��. Cada 

nodo do grafo representa um paralelepípedo que será cortado através de um corte de tipo 

guilhotina, originando dois paralelepípedos novos. Um corte efectuado numa caixa representa-

se através de um arco-E no grafo orientado, e aponta para dois nodos sucessores 

representativos das duas caixas que se obtêm. Se, para um dado nodo, se conhecerem todos 

os padrões de corte de cada um dos seus sucessores, é porque se conhecem todos os padrões 

de corte desse nodo. Neste caso, este nodo diz-se resolvido. 

Assim, o problema de determinar o melhor padrão de guilhotina consiste no problema de 

determinar o caminho completo mais valioso no grafo E/OU. De referir que a enumeração 

completa dos nodos é, geralmente, computacionalmente inadmissível, sendo desejável evitar 

padrões equivalentes durante o processo de pesquisa. Os autores sugerem uma forma de 

evitar simetria e duplicação dos padrões. 

Morabito e Arenales apresentam uma técnica de pesquisa que permite atravessar o grafo 

E/OU. Trata-se de uma estratégia híbrida que combina duas estratégias básicas: back-tracking 

(escolhe sempre para explorar o nodo mais recente que ainda não é final); hill-climbing (após 

expandir um nodo, escolhe o melhor sucessor para ser expandido, eliminando todos os 

outros). 

Em 1997, os mesmos autores (Morabito e Arenales 1997) apresentam um estudo de várias 

metodologias para resolver o problema de carregamento tridimensional. Testam a aplicação 

do grafo E/OU, mas também a utilização de uma heurística simples de construção por 

camadas, uma heurística de construção por torres e um método de programação dinâmica. 

  

Também Bischoff et al. (1995) propõem uma heurística de construção por camadas para o 

problema de carregamento de caixas numa única palete, com o objectivo de maximizar o 

volume ocupado. 

O padrão de empacotamento é, assim, construído de baixo para cima, através da 

utilização de camadas sucessivas de, no máximo, dois tipos diferentes de caixas. Estes dois 
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tipos referidos podem constituir dois tipos efectivamente diferentes de caixas, ou podem 

corresponder ao mesmo tipo de caixa mas com uma orientação diferente. A escolha de qual o 

tipo de caixa ou qual a sua orientação é guiada pela respectiva área ocupada, dando-se 

preferência à hipótese que resulte numa maior área ocupada. 

O algoritmo inicia-se com a análise de todas as hipóteses de cobertura do chão da palete. 

Começando por formar blocos rectangulares de caixas de um único tipo e orientação, são 

depois analisadas todas as combinações desses blocos, dois a dois. De todos os padrões 

admissíveis gerados, selecciona-se aquele que permita uma maior utilização de área do chão 

da palete. O processo continua de forma semelhante, mas agora para a lista actualizada de 

caixas por arrumar e para o novo conjunto de superfícies livres disponíveis. 

Para evitar situações em que o padrão de empacotamento seja dividido em inúmeras 

áreas de dimensões reduzidas, ficando muito fragmentado e impossibilitando a colocação de 

caixas de dimensões elevada, os autores sugerem a fusão de blocos de caixas e a fusão de 

espaços livres. 

Uma das vantagens desta estratégia prende-se com a obtenção de soluções lateralmente 

estáveis (Bischoff e Ratcliff 1995a) que, em situações de heurísticas de construção de paredes 

são difíceis de obter. 

Utilizando uma estratégia semelhante, Ratcliff e Bischoff (1998) debruçam-se sobre o 

problema de empacotamento num contentor único, onde as caixas de carga apresentam 

limitações quanto à quantidade de peso que podem suportar. Para contemplar esta 

condicionante, em cada iteração, o algoritmo analisa se a superfície de base tem capacidade 

para suportar o novo bloco seleccionado. Obviamente, a incorporação simples de uma fase de 

confirmação quanto ao limite de capacidade de suporte de peso, na etapa de constituição de 

camadas, não garante a obtenção de soluções com boa qualidade. 

Assim, Ratcliff e Bischoff propõem a introdução de um conceito de custo de oportunidade 

para auxiliar o processo de escolha do bloco a colocar na superfície corrente. A ideia base 

consiste em evitar que caixas com baixa capacidade de suporte sejam colocadas em camadas 

iniciais. Então, é necessário ter em conta, em cada um dos passos, o potencial de colocação de 

mais artigos em camadas mais altas. Por outras palavras, aquando da selecção dos blocos para 

ocupar uma dada superfície, dever-se-á ter em atenção não apenas a área ocupada, mas 

também algum indicador que meça as oportunidades futuras de colocação. Os autores 

propõem uma medida dada pelos limites de peso das novas superfícies de empacotamento 

que são criadas aquando da colocação dos dois blocos. Trata-se de uma medida de pontuação 

que resulta da combinação, através de uma média ponderada, da área utilizada e da 

capacidade restante de suporte de peso. 

 

Tendo por base um projecto relativo às operações de carga de um fabricante de Hong 

Kong, Xue e Lai (1997) desenvolvem um procedimento heurístico de construção de paredes 

para o problema com múltiplos contentores idênticos. A sua heurística é baseada no artigo de 

George e Robinson (1980), com a diferença de que não permite que as caixas de carga façam 

parte de mais do que uma parede. Assim, cada uma das paredes será completamente 
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independente das restantes. Xue e Lai aplicam dois critérios diferentes para definir a 

profundidade de cada uma das paredes: a maior das três dimensões da caixa que inicia a 

camada; a dimensão da caixa que mais se aproxime das dimensões das outras caixas que estão 

por arrumar. 

Testes computacionais com dados reais da empresa, permitem apurar uma poupança na 

ordem dos 10,60% nos seus custos de transporte. 

 

Bortfeldt e Gehring (1998) e, mais tarde, Bortfeldt et al. (2003) recorrem a uma heurística 

de construção de blocos para resolver o problema com um único contentor e com carga 

fracamente heterogénea. 

Trata-se de uma heurística iterativa, de tipo greedy, que, em cada uma das iterações, 

preenche um determinado espaço vazio com um de dois tipos de arranjos possíveis. O 

primeiro arranjo consiste num cuboide composto por caixas todas do mesmo tipo e com a 

mesma orientação; o segundo arranjo consiste num bloco de caixas de dois tipos diferentes. 

Na realidade, o segundo arranjo é composto por dois cuboides de caixas, cada um com caixas 

pertencentes a um determinado tipo e com uma determinada orientação fixa. Nesta situação, 

um dos dois cubos será colocado à frente, ao lado ou no topo do outro cubo, formando um 

bloco único que é, por sua vez, arrumado no espaço vazio em questão. 

Em cada iteração é seleccionado um espaço livre (de uma lista que contém todos os 

espaços livres existentes) e um determinado arranjo de caixas (de uma lista que contém todos 

os arranjos possíveis, dos dois formatos anteriormente descritos, para todas as caixas que se 

encontram ainda por arrumar). Os autores utilizam três critérios para decidir qual o bloco de 

caixas a seleccionar para um determinado espaço livre: a maximização do volume total das 

caixas do bloco; a maximização do espaço livre residual após a colocação de um determinado 

bloco de caixas; a minimização do volume total dos espaços livres novos que, pelas suas 

dimensões, nunca irão receber nenhuma das caixas ainda por arrumar. 

A utilização de uma heurística de construção por blocos permite aos autores contemplar, 

nas suas soluções, questões quanto à estabilidade vertical das caixas de carga, quanto à 

resistência das caixas ao empilhamento e quanto à existência de orientação fixa das caixas. 

Esta heurística base é integrada num procedimento de pesquisa tabu, na tentativa de 

melhorar a qualidade da solução (ver Secção 3.4.4.4.). 

 

Chien e Wu (1998) sugerem uma heurística de construção de paredes baseada em 

técnicas de corte de guilhotina a três dimensões. Começando com uma das três dimensões, o 

algoritmo corta o contentor num conjunto de diversas paredes de duas dimensões. Depois, 

cada uma delas é cortada num conjunto de diversas tiras horizontais ou verticais, de uma 

dimensão. Resolvem-se, então, os dois problemas de corte de uma dimensão, sendo que a 

solução para o problema de duas dimensões será a melhor entre o padrão de corte vertical ou 

horizontal. A solução final será a melhor de entre os padrões de corte a três dimensões. 

Especificando um pouco melhor, primeiro corta-se o contentor ��, �, �� nos vários 

comprimentos �� �� = 1,2, … , (� das caixas, obtendo-se camadas rectangulares ��� × � × ��. 
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Depois, por um lado, corta-se a camada ��� × � × �� em tiras verticais ��� × �! × ��, �� = 1,2, … , (�. Finalmente, cortam-se as tiras unidimensionais ��� × �! × �� em caixas. Por 

outro lado, a camada ��� × � × �� pode ser cortada em tiras horizontais ��� × � × ℎz�, �w = 1,2, … , (�. Neste caso, as diversas tiras unidimensionais ��� × � × ℎz� serão cortadas em 

caixas. 

Alternativamente, e em segundo lugar, pode cortar-se o contentor ��, �, �� nas várias 

larguras  �!, �� = 1,2, … , (� das caixas, obtendo-se camadas rectangulares �� × �! × ��. 

Finalmente, e em terceiro lugar, é possivel cortar o contentor ��, �, �� nas várias alturas ℎz, �w = 1,2, … , (� das caixas, obtendo-se camadas rectangulares �� × � × ℎz� . 

Percorre-se, então, todas as hipóteses de padrões de corte com as características 

anteriores e, no final, escolhe-se a que apresentar melhor valor. Para resolver este problema, 

os autores recorrem a métodos de programação dinâmica. 

 

Bortfeldt (2000) estuda o problema de corte e empacotamento a três dimensões com 

múltiplos contentores, analisando as versões de contentores todos idênticos e de vários tipos 

diferentes. 

O autor propõe uma heurística construtiva, que se revela adequada para lidar com o 

problema de minimização do número de contentores necessários ao empacotamento da 

totalidade da carga, e com o problema de maximização do valor dos artigos arrumados, que 

ocorre em situações em que o número de contentores existentes é insuficiente para receber a 

totalidade da carga. O autor sugere uma extensão da estratégia sequencial, que permite 

diversificar a pesquisa: recorre a uma série de estratégias diversas para selecionar quais os 

contentores a utilizar, e quais as caixas mais adequadas a cada um desses contentores. 

Para testar a sua heurística, o autor recorre aos 47 problemas propostos por Ivancic et al. 

(1989) para o caso em que os contentores são todos iguais, e a 17 problemas propostos pelos 

mesmos autores, para o caso em que existem contentores de dimensões diferentes. Bortfeldt 

compara os resultados gerados pela sua heurística com os resultados de Ivancic et al., 

observando que, para o caso em que os contentores são iguais, obtém sempre um número 

inferior de contentores e que, para o caso em que existem diversos tipos de contentores 

disponíveis, os seus resultados são tendencialmente melhores, mas nem sempre. 

Quanto ao objectivo de maximização do valor total das caixas arrumadas, Bortfeldt 

recorre ao conjunto de dados de Mohanty et al. (1994), estabelecendo comparações entre as 

duas heurísticas. 

No seu artigo de 1994, Mohanty et al. apresentam uma heurística construtiva adequada à 

arrumação de um conjunto de caixas rectangulares tridimensionais, de vários tipos e valores 

diferentes, num conjunto de contentores também diferentes. O objectivo do problema 

consiste em maximizar o valor total das caixas arrumadas nos contentores disponíveis. A 

heurística proposta pelos autores é baseada num modelo de programação linear inteira, que 

recorre à geração de colunas para calcular uma solução admissível, considerando como 

subproblema o problema fraccionário da mochila (ou seja, a relaxação linear do problema da 

mochila binária). 
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Em 2000, Terno et al. estudam o Distributors Pallet Loading Problem, que pode ser 

descrito como um problema com um conjunto de caixas de carga de dimensões variadas, que 

têm de ser arrumadas no menor número possível de paletes, todas com as mesmas 

dimensões. Como se trata de um problema de carregamento em paletes, que se caracterizam 

por não terem paredes laterais que ajudem a assegurar a estabilidade da carga, é necessário 

ter em atenção um determinado conjunto de condicionantes aquando da definição de um 

plano de empacotamento. 

O procedimento desenvolvido por Terno et al. baseia-se no cálculo de um limite superior 

(w) e de um limite inferior (w) para o número óptimo de paletes a utilizar (ver Secção 3.4.2.). 

O limite superior é calculado através de uma estratégia de tipo greedy que permite a 

obtenção de uma solução admissível para o problema. Com base nessa solução, comparam-se 

os valores obtidos para os dois limites e, se se verificar que w < w, procede-se à divisão do 

conjunto de caixas de carga em w = w − 1 subconjuntos (ou seja, reduz-se o número de 

paletes utilizadas em uma), tendo em conta as diversas condicionantes quanto à estabilidade 

da carga. Posteriormente aplica-se um procedimento de carregamento, individualmente em 

cada um dos w subconjuntos. Caso todas as caixas de carga tenham sido carregadas nas w 

paletes abertas, a solução corrente é actualizada, com w = w, o limite inferior é comparado 

com o novo valor do limite superior, e o processo repete-se. Caso não seja possível arrumar a 

totalidade das caixas de carga nas w paletes abertas, são efectuados procedimentos adicionais 

para tentar encontrar uma solução admissível com apenas w paletes. Este processo repete-se 

de forma iterativa até que w = w ou até se atingir um determinado limite de tempo 

computacional. 

Relativamente ao procedimento de carregamento utilizado em cada uma das paletes 

individuais, os autores utilizam um esquema de ramificação baseado numa estratégia de tipo 

LIFO (Last In, First Out), com quatro tipos de estratégias de carregamento: 

• estratégia de colocação por camadas, para caixas todas iguais (baseada na heurística G4 

desenvolvida por Scheithauer e Terno (1996) para o problema a duas dimensões); 

• estratégia de colocação por camadas, para caixas com alturas (ou combinação de alturas) 

iguais (heurística M4); 

• generalização da estratégia de colocação por camadas para caixas de, no máximo, quatro 

tipos diferentes; 

• generalização da estratégia de colocação por camadas para caixas de, no máximo, oito tipos 

diferentes. 

Terno et al. efectuam testes computacionais com os conjuntos de dados de Loh e Nee 

(1992) e de Bischoff e Ratcliff (1995a), e também com um conjunto de instâncias 

aleatoriamente geradas pelos próprios autores. Note-se que é possível observar, num exemplo 

apresentado no artigo, que o apoio de 100% da base das caixas de carga não é assegurado. 
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Um dos trabalhos mais citados sobre os problemas de corte e empacotamento a três 

dimensões deve-se a Eley. No seu artigo de 2002, o autor aborda o problema de arrumar um 

conjunto heterogéneo de caixas rectangulares dentro de um (ou vários) contentor, também 

rectangular, de forma a optimizar a utilização do espaço. 

As caixas de carga podem apresentar tamanhos variados, considerando-se que as que 

apresentem tamanhos iguais são agrupadas por tipos. Quanto ao objecto recipiente, o autor 

estuda o caso de um contentor único (quando a capacidade do contentor não é suficiente para 

acomodar a totalidade das caixas e, consequentemente, o objectivo consiste em minimizar o 

desperdício dentro do contentor) e o caso de contentores múltiplos (quando o objectivo 

consiste em minimizar o número de contentores necessários para empacotar a totalidade das 

caixas). 

Para construir uma solução admissível para o problema com um contentor único, o autor 

propõe uma heurística construtiva que, em vez dos tradicionais processos de construção de 

paredes, de camadas ou de torres, se baseia num método que enche o contentor com blocos 

homogéneos compostos por caixas todas do mesmo tipo. 

    Num primeiro passo, a heurística gera implicitamente uma estrutura por blocos. 

Posteriormente, e começando com o contentor vazio, em cada uma das iterações da heurística 

é empacotado um novo bloco. Recorrendo a uma estratégia de tipo greedy, os artigos são 

ordenados por ordem decrescente do seu volume, sendo examinadas todas as possíveis 

posições de colocação dos artigos no contentor. Assim, a heurística examina, para o artigo 

corrente (o de maior volume) e para todas as suas possíveis orientações, todas as hipóteses de 

colocação nos espaços vazios. Cada combinação de artigo e espaço vazio é avaliada de acordo 

com um determinado critério, sendo implementada a combinação com maior pontuação. O 

artigo corrente é removido da lista de artigos por arrumar e procede-se à actualização da lista 

de espaços vazios. O algoritmo termina caso todos os artigos tenham sido colocados no 

contentor ou caso não seja possível arrumar mais nada no contentor. 

Para seleccionar qual o espaço vazio onde o artigo corrente será arrumado, a heurística 

utiliza a seguinte regra: o artigo deverá ser arrumado no espaço livre onde o volume total dos 

espaços livres remanescentes, para os quais não é possível colocar mais nenhum outro artigo, 

seja minimizado. Caso ocorra um empate, selecciona-se o espaço livre com a menor distância 

euclideana ao canto inferior esquerdo mais afastado do contentor, promovendo-se a geração 

de padrões compactos. Por forma a evitar situações de instabilidade, a base dos artigos tem de 

ficar integralmente suportada pelo topo de outros artigos ou pelo chão do contentor. Esta 

característica vai originar soluções com o formato de torres. 

Eley procede à adaptação da heurística anterior, para o caso de existirem múltiplos 

contentores, implementando duas estratégias alternativas: a estratégia sequencial e a 

estratégia simultânea. 

Para o problema com um contentor único, Eley procede a testes computacionais sobre o 

conjunto de dados THPACK1-7 (ver Secção 6.2.3.) e efectua comparações com os algoritmos de 

Bischoff et al. (1995), Bischoff e Ratcliff (1995a), Gehring e Bortfeldt (1997), Terno et al. (2000), 

Davies e Bischoff (1999) e Ngoi et al. (1994). Já para a variante com múltiplos contentores, os 
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testes computacionais são realizados com o conjunto de dados THPACK9 (ver Secção 6.2.1.), 

estabelecendo-se comparações com os resultados de Ivancic et al. (1989) e de Bischoff e 

Ratclif (1995a, 1995b), quer para a estratégia sequencial, quer para a estratégia simultânea. 

Em 2003, Eley publica um novo artigo dedicado ao problema de empacotamento a três 

dimensões com múltiplos contentores de dimensões variadas. Neste trabalho é apresentado 

um modelo de cobertura (set-partitioning problem) para dois problemas diversos: o problema 

de maximização do valor das caixas que são arrumadas (quando o número de contentores 

disponíveis não é suficiente para acondicionar a totalidade da carga) e o problema de 

minimização do número total de contentores utilizados para transportar a totalidade das 

caixas de carga. 

Para gerar os diversos padrões de empacotamento necessários à resolução do modelo 

proposto, o autor recorre a um algoritmo de geração de colunas de tipo Bottleneck. Este 

algoritmo não pretende a obtenção da totalidade dos padrões de empacotamento admissíveis, 

o que ocuparia demasiado tempo, mas apenas de um determinado número razoável de 

padrões. 

No procedimento de geração de colunas surge, como subproblema, um problema de 

empacotamento com um único contentor. Como não são conhecidos métodos eficientes de 

resolução exacta para este problema, o autor recorre à heurística descrita no seu trabalho de 

2002 para determinar um número apropriado de colunas. 

Após a aplicação da heurística anterior para a determinação de um número razoável de 

padrões de empacotamento, procede-se à resolução do modelo matemático com esse número 

limitado de colunas. Obviamente não se garante a obtenção da solução óptima mas, caso o 

número de colunas geradas seja razoável, poder-se-á obter um bom resultado. 

No mesmo artigo, o autor apresenta as alterações ao modelo e ao algoritmo de 

Bottleneck, necessárias para contemplar um conjunto de restrições adicionais de ordem 

prática, nomeadamente quanto à necessidade de separação entre alguns tipos de caixas, e 

quanto à necessidade de garantir o carregamento completo de alguns tipos de caixas (esta 

última condicionante só se coloca para os problemas de tipo Knapsack, uma vez que nos 

problemas de Bin-Packing todas as caixas são arrumadas). 

Mais uma vez, recorre ao conjunto de problemas de Ivancic et al. (1989) para testar o seu 

procedimento, concluindo que obtém bons resultados. 

 

Partindo, também, da heurística construtiva de George e Robinson (1980), Pisinger (2002) 

propõe uma metodologia de construção em parede, com um algoritmo de pesquisa em árvore 

para definir o conjunto das profundidades das paredes e das larguras das tiras, que permitam 

um melhor preenchimento do contentor. 

Assim, em cada nodo da árvore, são consideradas M1 profundidades das paredes, 

seleccionadas de acordo com uma determinada regra de seriação. Cada uma das paredes será, 

posteriormente, preenchida com um dado número de tiras, podendo estas ser orientadas 

horizontal ou verticalmente. Após o estabelecimento da profundidade da parede e da largura 
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da tira, cada uma das tiras individuais poderá ser optimamente preenchida através da 

resolução de um problema unidimensional. 

O autor define uma série de funções de ordenação para seleccionar a profundidade de 

uma parede e para definir a largura/altura de uma tira. A motivação para essas funções será  

colocar primeiro a maior das dimensões (para empacotar primeiro as caixas mais difíceis), ou 

escolher as dimensões mais frequentes (para obter uma camada homogénea com uma boa 

taxa de preenchimento). Um compromisso entre estas duas irá originar uma solução de 

melhor qualidade. 

 

Ao invés dos métodos baseados na construção de paredes ou camadas, no artigo de Lim 

et al. (2003) não existe qualquer obrigatoriedade de formar camadas/paredes lisas com as 

caixas empacotadas. Nesta heurística, qualquer uma das paredes do contentor pode ser 

interpretada como base para dispor as caixas. Assim, as paredes do contentor serão encaradas 

como o chão. As caixas serão dispostas na parede do contentor para formar uma base e, 

posteriormente, colocam-se outras caixas sobre o topo das anteriores, sendo que qualquer 

uma das paredes do contentor poderá ser utilizada como o chão a partir do qual se constrói. O 

utilizador terá a hipótese de seleccionar qual a parede que pretende utilizar. 

Quanto às caixas de carga, elas são avaliadas duas a duas, estabelecendo-se uma 

prioridade entre elas de acordo com o rácio entre o seu volume e a área da sua base. Na fase 

de empacotamento, para cada uma das orientações possíveis da caixa seleccionada e para 

cada um dos espaços vazios disponíveis, calcula-se um valor de ocupação de área, optando-se 

pela combinação que resulte no melhor emparelhamento entre a área de base das caixas e a 

área de base dos espaços disponíveis. 

Os autores recorrem, também, a uma heurística de melhoramento baseada num 

procedimento de Look-Ahead. Assim, durante o passo de empacotamento, em vez de 

considerarem apenas a melhor combinação entre a área da base da caixa e a área do espaço 

livre, consideram as w melhores combinações. 

Dos mesmos autores encontra-se, em 2005, uma heurística construtiva com uma 

estratégia dinâmica para seleccionar qual a caixa a empacotar e qual o espaço livre a utilizar, e 

com um procedimento de pesquisa em árvore. Os autores apresentam, também, uma 

estratégia para reciclar espaços vazios que, na prática, permite concatenar espaços vazios 

adjacentes e aumentar a sua dimensão. 

 

Com o intuito de estudar a questão da estabilidade da carga dentro dos contentores, Silva 

et al. (2003) apresentam uma heurística construtiva de tipo greedy para o problema de 

empacotamento com contentores múltiplos iguais. Trata-se de uma heurística que coloca as 

caixas nos contentores, sequencialmente, sempre junto a um canto livre. A estratégia de tipo 

greedy utilizada dita que um determinado artigo é colocado no contentor corrente se existe 

espaço suficiente para o receber, e o canto livre onde esse artigo é colocado será aquele que, 

após a colocação do dito artigo, origine o menor desperdício possível. 
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Posteriormente, os autores abordam a questão da estabilidade estática da carga, 

nomeadamente quanto ao apoio da base das caixas. Uma caixa individual é considerada 

estável se a sua base está integralmente em contacto com o chão do contentor ou com o topo 

de outras caixas, se o seu centro de gravidade está directamente apoiado pela caixa 

imediatamente abaixo, ou ainda se existe um plano vertical que passa pelo seu centro de 

gravidade e que liga duas caixas de apoio não adjacentes. Assim, um artigo só será introduzido 

num contentor se o padrão de empacotamento resultante permanecer estável. 

 

Lim e Zhang (2005) estudam o problema de empacotamento com um único e com vários 

contentores. Começam por tratar o caso de um contentor único, para o qual propõem uma 

heurística construtiva iterativa, com um ciclo de construção, análise e priorização, que se 

repete até que se atinja o número limite de iterações ou o limite de tempo seja excedido. 

Durante cada uma das iterações do algoritmo, aplica-se uma heurística de tipo greedy 

integrada com um procedimento de pesquisa em árvore, para determinar um padrão de 

empacotamento. A melhor solução encontrada é analisada e os factores de prioridade são 

actualizados. 

Cada tipo de caixa tem um factor de prioridade, que é dinamicamente actualizado de 

iteração para iteração, durante a execução do algoritmo (as "caixas complicadas" vêem o seu 

factor de prioridade aumentar). Recorre-se, assim, ao uso de prioridades dinâmicas, numa 

tentativa de melhorar a qualidade da solução. 

A heurística de tipo greedy desenvolvida por estes autores, promove a construção de um 

plano de carregamento por camadas sucessivas, do chão do contentor para o seu topo. Em 

cada passo, o algoritmo selecciona a superfície mais baixa possível, determinando o tipo de 

caixa que será colocada nessa superfície, o número de caixas a colocar e a área do rectângulo 

onde as caixas serão colocadas. Este procedimento calcula uma camada de caixas 

pertencentes todas ao mesmo tipo, com o maior volume possível. Depois, recorre-se a uma 

heurística de pesquisa em árvore para determinar a camada mais promissora. 

Posteriormente, o procedimento anterior para o caso de um contentor único, é adaptado 

para problemas com múltiplos contentores através do uso de uma estratégia sequencial, ou 

seja, os contentores serão preenchidos um a seguir ao outro. A solução obtida é, depois, 

analisada, actualizando-se os factores de prioridade pelo mesmo critério utilizado para o 

problema com um contentor único. De seguida, aplica-se novamente a heurística greedy (com 

os novos factores de prioridade), repetindo-se todo o procedimento. O ciclo continua até que 

o número máximo de iterações seja atingido ou o limite de tempo seja excedido. 

Tal como noutros trabalhos, e para o caso de múltiplos contentores, os testes 

computacionais são efectuados com os dados de Ivancic et al. (1989) e os resultados são 

comparados com os de cinco artigos da literatura na área. 

 

Moura e Oliveira (2005) apresentam uma heurística construtiva para o problema com um 

contentor único, baseada no procedimento de George e Robinson (1980). Na verdade, Moura 

e Oliveira propõem uma actualização da heurística de 1980, que contemple a estabilidade da 
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carga, através da introdução de alterações na geração de espaços livres novos e na forma 

como as várias paredes vão sendo arrumadas dentro do contentor. 

Assim, quando a construção de uma determinada parede é finalizada (porque já não há 

espaço suficiente em termos de altura e em termos de largura para receber mais nenhuma 

caixa do tipo corrente), geram-se três espaços livres novos: um primeiro por cima da parede 

corrente, com comprimento e largura iguais ao comprimento e à largura da parede corrente, e 

com altura igual à altura remanescente; um segundo ao lado da parede corrente, com 

comprimento igual ao comprimento da parede, altura igual à altura do contentor e largura 

igual à largura remanescente; e um terceiro à frente da parede corrente, com largura e altura 

iguais à largura e à altura do contentor e com profundidade igual ao comprimento 

remanescente. 

Para além disso, aquando da colocação sucessiva das paredes dentro do contentor, a 

heurística assegura que a largura da parede corrente não ultrapassa a largura da parede 

imediatamente anterior. 

No final, aplicam um procedimento de pesquisa local para tentar melhorar a qualidade da 

solução admissível encontrada. 

 

No seu artigo de 2006, Bischoff aborda a condicionante da fragilidade da carga. Assim, 

cada caixa apresenta uma carga máxima que pode suportar sobre o seu topo, expressa em 

unidades de peso por área (em wÂ/#�1). Para resolver a questão de como arrumar um 

conjunto de caixas fracamente heterogéneas, com garantia de suporte integral da base, num 

contentor único, Bischoff propõe uma heurística construtiva que analisa todas as combinações 

possíveis de locais livres e de caixas por empacotar. 

Assim, a heurística pesquisa, de forma iterativa, todas as combinações existentes entre 

superfícies disponíveis para empacotamento e caixas por arrumar, analisando-as de acordo 

com a respectiva capacidade de suporte. As opções de colocação identificadas são, depois, 

avaliadas de acordo com cinco critérios: relação entre o tamanho da caixa e a posição da 

superfície de colocação; correspondência entre as dimensões da caixa e do espaço livre; 

espaço vazio não utilizável que é gerado; potencial para construir uma coluna de caixas todas 

do mesmo tipo; perda relativa na capacidade de suporte de peso. 

Calcula-se uma pontuação final para cada uma das combinações, como uma soma 

ponderada das pontuações de cada um dos cinco critérios anteriores. A opção que resulte no 

maior valor, será a opção escolhida para empacotamento. 

No final, Bischoff efectua algumas experiências para melhorar a qualidade da solução, 

nomeadamente através de Simulated Annealing. 

 

Para Huang e He (2007, 2009a, 2009b) o empacotamento de uma caixa deverá ser feito, 

sempre que possível, num canto ou numa “caverna”, de forma a que as caixas sejam 

empacotadas o mais compactamente possível. Uma "caverna" é definida como um espaço oco 

no contentor, rodeado por vários artigos. 
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Huang e He definem uma heurística de base de tipo greedy que, para todas as 

combinações de cantos, de artigos ainda não empacotados e de orientações permitidas, 

selecciona o melhor par de acordo com um conjunto de oito regras de ordenação. Esta 

heurística base pode ser utilizada individualmente, após a inicialização do contentor, ou pode 

ser utilizada como parte do processo de um algoritmo fortalecido. O que o algoritmo 

fortalecido faz é pseudo-executar a heurística base para, assim, identificar o valor final do 

volume ocupado. O conjunto canto, caixa e orientação que apresentar o maior valor do 

pseudo-volume, será o conjunto seleccionado para executar. 

 

Motivados por uma aplicação real de uma empresa Dinamarquesa de construção civil, 

Christensen e Rousφe (2009) estudam o problema de empacotamento com entregas múltiplas. 

Para a fase de empacotamento, os autores propõem uma heurística baseada numa estratégia 

de pesquisa em árvore. Esta heurística coloca uma caixa em cada um dos nodos da árvore, 

utilizando uma estratégia de tipo greedy para avaliar cada uma das escolhas de colocação de 

caixas. Idealmente, todas as combinações de caixa e rotações seriam testadas em cada um dos 

nodos mas, devido ao elevado número de possibilidades, não é possível testar essas 

combinações todas, pelo que se utiliza um parâmetro dinâmico para limitar o número de 

soluções mantidas em cada nível. 

Christensen e Rousφe estabelecem comparações com os algoritmos de Bischoff e Ratcliff 

(1995a), Bortfeldt e Gehring (2001), Eley (2002), Bortfeldt et.al. (2003), Moura e Oliveira 

(2005) e Lim e Zhang (2005). Concluem que o seu algoritmo não apresenta resultados tão bons 

no que respeita às taxas de ocupação, mas, mesmo assim, apresenta taxas elevadas. 

 

Em 2008, Crainic et al. propõem uma heurística construtiva de colocação das caixas junto 

a pontos extremos, para o problema com contentores múltiplos todos idênticos. Os autores 

procedem à extensão das estratégias de First Fit Decreasing e de Best Fit Decreasing para o 

problema com três dimensões e com a colocação junto a pontos extremos. 

Os autores definem um conjunto de seis critérios de ordenação dos artigos (ver Secção 

3.4.4.2.) que são utilizados com as duas estratégias anteriores. De acordo com a estratégia de 

First Fit Decreasing, o artigo seleccionado é arrumado no primeiro contentor onde caiba, junto 

a um ponto extremo. Quanto à estratégia de Best Fit Decreasing, ela arruma o artigo corrente 

no contentor que apresente o melhor valor para uma dada função de mérito. Qualquer uma 

das duas só procede à abertura de um novo contentor caso o artigo corrente não caiba em 

nenhum dos contentores já abertos. 

 

Parreño et al. (2008) e Parreño et al. (2010a, 2010b) propõem a utilização de uma 

estratégia diferente das anteriores, baseada no conceito de “espaço-máximo”. Um “espaço-

máximo” consiste no maior paralelepípedo vazio que se pode considerar dentro do contentor, 

para ser preenchido com caixas. De cada vez que se coloca uma caixa no contentor, surge um 

novo conjunto de “espaços-máximos”. Esses espaços poderão ser, muitas vezes, não disjuntos. 
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A heurística construtiva de Parreño et al. funciona de forma iterativa. Em cada passo, 

selecciona um “espaço-máximo”, um tipo de caixa que caiba nesse “espaço-máximo” e um 

padrão de colocação desse tipo de caixa nesse “espaço-máximo” seleccionado. 

O “espaço-máximo” escolhido será o que apresente a menor distância a um dos cantos do 

contentor. Em caso de empate, a heurística utiliza o volume do espaço. Para o “espaço-

máximo” seleccionado, as caixas serão colocadas no canto com menor distância a um dos 

cantos do contentor (pretende-se preencher primeiro os cantos do contentor, depois os seus 

lados e, só no fim, o espaço central). 

Quanto às caixas, a heurística considera todos os tipos de caixas que cabem no “espaço-

máximo” corrente. Para cada um dos tipos, considera-se a hipótese de empacotar várias 

cópias da caixa, arranjadas em formato de paredes, camadas horizontais ou torres. A 

configuração final seleccionada será o bloco de caixas que ocupe o maior volume e, em caso 

de empate, o bloco de caixas que caiba melhor no “espaço-máximo”. 

Nos artigos de 2008 e 2010b, esta heurística é aplicada ao problema com um único 

contentor, e com carga fracamente e fortemente heterogénea. Já no artigo de 2010a é 

aplicada, sequencialmente, ao problema com contentores múltiplos iguais. 

No artigo de 2008 esta heurística construtiva é combinada com um algoritmo de pesquisa 

GRASP, no artigo de 2010b com um algoritmo VNS e, em 2010a, com uma hibridização dos 

dois anteriores (ver Secção 3.4.4.4.). 

 

O artigo de Wang et al. (2008) lida com o problema de empacotamento num contentor 

único, com o objectivo de maximizar o volume total ocupado. 

Descreve uma heurística construtiva baseada numa estrutura em árvore terciária para 

representar os espaços livres dentro do contentor. Uma árvore terciária consiste numa 

estrutura onde cada um dos nodos ou não tem nenhum nodo inferior, ou terá exactamente 

três nodos subsequentes (geralmente referidos como nodos-filho). Cada nodo desta árvore 

representa um espaço livre no contentor e, mais especificamente, cada um dos três nodos 

subsequentes representa um dos três espaços livres gerados após a colocação de uma caixa 

num determinado espaço. A heurística procede a uma partição contínua de cada um dos 

espaços livres em três novos espaços, com o consequente desenrolar da árvore, até que todos 

os espaços estejam ocupados ou todas as caixas tenham sido arrumadas. 

Em vez de se utilizar uma regra fixa de divisão do novo espaço livre, essa divisão é 

determinada de forma dinâmica, de acordo com um conjunto de quatro regras estabelecidas 

pelos autores. A essência do processo de decomposição dinâmico proposto neste artigo, 

consiste em minimizar o tamanho do espaço com maior probabilidade de não ser utilizado, e 

em maximizar o tamanho do espaço com maior probabilidade de ser utilizado. Esta divisão 

dinâmica, por oposição a uma divisão estática, irá permitir uma melhor rentabilização do 

espaço. 
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Após a apresentação de um modelo de programação não linear inteira mista para o 

problema com contentores múltiplos diferentes, Almeida e Figueiredo (2010) sugerem duas 

heurísticas construtivas baseadas no conceito de colocação das caixas junto a um canto livre. 

A ideia principal das duas heurísticas consiste em seleccionar o melhor canto, de entre um 

conjunto de cantos vazios disponíveis. O primeiro passo consiste em ordenar o conjunto de 

contentores disponíveis de acordo com um determinado critério (normalmente, por ordem 

crescente do seu volume). Para além desta, são criadas mais duas listas ordenadas: uma para 

as caixas de carga e outra para os cantos livres disponíveis. Quanto às caixas, elas são 

ordenadas de acordo com um conjunto de cinco critérios: ordem decrescente do seu volume, 

ordem decrescente da maior das suas três dimensões, ordem decrescente do seu 

comprimento, ordem decrescente da sua largura e ordem decrescente da sua altura. Já a lista 

de cantos vazios tem dois critérios de ordenação possíveis: explorar os espaços livres a partir 

do canto inferior esquerdo do fundo, colocando cada uma das caixas à direita da última caixa 

arrumada e, no caso de já não existir mais espaço à direita da última caixa arrumada, colocar a 

caixa corrente no próximo canto inferior esquerdo do fundo, à frente das restantes; proceder 

de forma semelhante à do critério anterior mas, quando já não existe mais espaço à direita da 

última caixa arrumada, colocar a caixa corrente no primeiro canto inferior esquerdo da frente. 

A lista dos cantos livres é reavaliada de cada vez que uma caixa nova é arrumada no contentor. 

 A diferença entre as duas heurísticas propostas por Almeida e Figueiredo (CPBOX e 

BOXCP) tem a ver com a forma como as caixas e os cantos livres são seleccionados das 

respectivas listas ordenadas: a heurística CPBOX procura o primeiro canto livre que se ajuste à 

caixa corrente; a heurística BOXCP procura a primeira caixa que se ajuste ao canto livre 

corrente. 

 

Kang et al. (2010) recorrem a uma heurística de construção por blocos para solucionar o 

problema de empacotamento com um contentor único. Argumentam que a estratégia em 

bloco apresenta vantagens relativamente às restantes, uma vez que permite baixar os tempos 

de carga e descarga, pois a carga é composta pelo mesmo tipo de caixas, permite evitar o 

deslize da carga, porque as caixas dentro de cada bloco se suportam umas às outras, e porque 

possibilita prevenir deformações entre as caixas em proximidade, devido ao bom suporte da 

carga. 

O algoritmo de Kang et al. procede à geração sucessiva de blocos de caixas todas idênticas 

e com a mesma orientação, que cabem num determinado espaço livre, seleccionando o bloco 

que resulte na maior taxa de ocupação do espaço em análise. De cada vez que um bloco é 

colocado num espaço livre, geram-se três novos espaços livres. Os autores apresentam regras 

para a sua concatenação evitando, assim, a geração de espaços demasiado pequenos.  

Posteriormente, Kang et al. adaptam a sua heurística para o caso em que existem 

múltiplos contentores idênticos. Na verdade, procedem apenas à aplicação sequencial da sua 

heurística original, abrindo tantos contentores quantos os necessários para acomodar a 

totalidade da carga. No final procuram melhorar a solução encontrada através do 

esvaziamento de um determinado conjunto de contentores, seleccionados aleatoriamente, 

voltando a aplicar o algoritmo para arrumar o novo grupo de caixas. 
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Che et al. (2011) debruçam-se sobre o Multiple Container Loading Cost Minimization 

Problem (MCLCMP), cujo objectivo consiste em carregar um conjunto de caixas rectangulares 

de vários tipos, em contentores de várias dimensões, minimizando o seu custo total (cada tipo 

de contentor tem um determinado custo associado). 

Che et al. transformam o MCLCMP num problema de cobertura extendido, que é 

formulado com programação linear inteira, e resolvem-no utilizando uma heurística para gerar 

colunas. No fundo, a estratégia destes autores consiste na extensão da formulação em 

programação linear inteira do modelo que Eley (2003) desenvolveu para o Multiple Container 

Loading Problem. Os autores acrescentam um novo parâmetro a este modelo, que controla a 

percentagem de caixas a empacotar, procedendo a uma pesquisa binária nesta variável. 

A ideia base consiste em resolver o problema de programação linear inteira (PLI) por 

forma a obter uma estimativa do número de contentores necessários para arrumar uma 

determinada percentagem de caixas. Depois tenta-se arrumar as caixas restantes nos espaços 

vazios que ficaram nos contentores. 

Adicionalmente, os autores definem três estratégias para gerar rapidamente padrões de 

empacotamento para contentores singulares, em conjunto com uma subrotina que permite 

aumentar o conjunto de padrões de empacotamento enquanto procura soluções para o 

problema de PLI. 

Também Che et al. experimentam o seu procedimento no conjunto de dados proposto por 

Ivancic et al. (1989), e concluem que a sua metodologia apresenta resultados superiores a 

outros métodos alternativos. Para além disso, procedem à geração de um conjunto de 

problemas com solução óptima conhecida, para poderem avaliar se a sua metodologia fica 

próxima ou afastada do óptimo. 

 

Motivados em encontrar uma metodologia que produzisse bons resultados com carga 

quer fracamente quer fortemente heterogénea, e com um número elevado de caixas de carga 

para arrumar, Mack e Bortfeldt (2012) apresentam uma heurística construtiva simples, 

baseada numa estratégia de construção por paredes e num algoritmo para o problema com 

uma dimensão. O problema estudado é o problema com múltiplos contentores idênticos. 

Mack e Bortfeldt aplicam a heurística construtiva proposta por Pisinger (2002) para 

resolver o problema com um contentor único. Essa heurística é aplicada de forma sequencial, 

enchendo novos contentores iterativamente, até que todas as caixas tenham sido arrumadas. 

As paredes geradas são, depois, reposicionadas nos contentores através de uma estratégia de 

first fit decreasing para problemas com uma dimensão. No final, a melhor solução processada 

até ao momento será ainda melhorada, fazendo a combinação de paredes ao longo da largura 

com paredes ao longo do comprimento do contentor. A heurística recorre a um conjunto de 

parâmetros para fazer essa selecção, procurando sistematicamente reduzir o número total de 

contentores utilizados. 
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Para testar a sua heurística Mack e Bortfeldt introduzem um novo conjunto de instâncias, 

num total de 1800 problemas (entre problemas a duas e três dimensões). Em média, cada um 

tem mais de 1500 artigos para arrumar. 

 

Zhu et al. (2012) formulam o problema de empacotamento com contentores múltiplos 

diferentes, com o objectivo de arrumar a totalidade da carga minimizando o custo total dos 

contentores selecionados, através de um problema de cobertura (tal como em Eley (2003)), 

onde cada coluna do modelo corresponde a um padrão de empacotamento admissível para 

um contentor individual. 

A questão coloca-se quanto ao número extremamente elevado de colunas (e das variáveis 

de decisão correspondentes) que é necessário gerar para resolver o problema original. Para 

solucionar esta temática, normalmente recorre-se ao método de geração de colunas, onde as 

colunas vão sendo geradas dinamicamente à medida que vão sendo necessárias, através da 

resolução de subproblemas mais simples. Mesmo assim, os autores observam que a resolução 

desses subproblemas é, muitas vezes, computacionalmente pesada e dá origem a colunas que 

não são relevantes para a solução final, comprometendo assim a convergência para a solução 

final do problema. Propõem, então, um protótipo de geração de colunas, cuja ideia base 

consiste no uso de métodos aproximativos rápidos (denominados de protótipos), em vez de 

verdadeiras colunas. O algoritmo só procede à transformação dos protótipos em colunas 

efectivas, quando estes são seleccionados como parte da solução óptima de um passo 

intermédio. 

Mais tarde, em 2015, Wei et al. apresentam uma actualização deste procedimento através 

da sua combinação com uma estratégia de pesquisa guiada por um objectivo (goal-driven 

prototype column generation – GD-PCG). Não só procedem à extensão do modelo do 

problema de cobertura original, através da introdução de um novo parâmetro que reflecte a 

estimativa do volume total ocupado dos contentores na solução final, como também aplicam 

uma pesquisa de goal-driven na vizinhança de cada uma das soluções determinadas, 

procurando melhorar a sua qualidade. 

 

O problema de empacotamento com um contentor único com altura ilimitada é estudado 

por Miyazawa e Wakabayashi, em vários artigos (1997, 2007, 2009). O problema consiste em 

definir um padrão de empacotamento para a totalidade das caixas de carga, que minimize a 

altura total do contentor. 

No seu artigo de 1997, os autores propõem uma metodologia que procede à divisão da 

lista de artigos em sublistas, aplicando um algoritmo apropriado a cada uma delas. O 

empacotamento final obtém-se através da concatenação dos empacotamentos das sublistas.  

No artigo de 2007, Miyazawa e Wakabayashi procedem à análise formal do limite 

assimptótico de performance do seu algoritmo, para os problemas a duas e três dimensões. 

Já em 2009, Miyazawa e Wakabayashi aprofundam o seu algoritmo onde, para além da 

divisão da lista de artigos em sublistas, introduzem duas sub-rotinas novas. Fazem, também, a 

extensão do algoritmo para o caso em que existem vários contentores idênticos, com todas as 
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dimensões fixas. Neste caso, o algoritmo proposto gera o plano de empacotamento em dois 

passos: começa por resolver um problema a três dimensões com um contentor único de altura 

ilimitada, que é subdividido em níveis e utiliza o eixo dos ©© como a dimensão da altura, e que 

depois empacota os vários níveis nos contentores necessários, utilizando um algoritmo de 

empacotamento com uma dimensão. Mais uma vez fazem a análise do limite assimptótico de 

performance, mas não apresentam quaisquer testes computacionais para o seu algoritmo. 

Também para o problema com um contentor único de altura ilimitada é possível consultar 

o trabalho de Bortfeldt e Mack (2007), que propõem uma adaptação do método de Pisinger 

(2002) desenvolvido para o problema com um contentor único. 

Bortfeldt e Mack sugerem duas heurísticas: numa primeira ideia, consideram um 

contentor de comprimento praticamente infinito; numa segunda ideia, resolve-se o problema 

original através de uma série sucessiva de contentores com comprimentos decrescentes. 

Para a primeira abordagem, começam por considerar um contentor com comprimento 

igual à soma da menor dimensão de todas as caixas. Na segunda abordagem, a resolução do 

problema é calculada através da resolução e uma série de instâncias do problema com um 

contentor único, cada uma das quais resolvida pelo algoritmo de Pisinger (2002). O 

comprimento do contentor vai sendo, sucessivamente, diminuído de instância para instância. 

Também Queiroz et al. (2012) abordam este mesmo problema, para o qual propõem uma 

versão modificada de um algoritmo de geração de colunas, anteriormente desenvolvido para o 

problema de corte por etapas com múltiplos contentores. 

 

 

Claramente existe um número extenso de heurísticas construtivas para o problema de 

empacotamento com um ou vários contentores, com uma multiplicidade de regras quanto à 

ordenação dos artigos, quanto à geração dos espaços vazios e quanto à sua selecção. 

Sendo impraticável efectuar o levantamento completo de todos os artigos científicos 

sobre o tema, procurou-se apresentar uma selecção o mais completa possível, e que fosse 

representativa da diversidade existente. 

Na tabela seguinte apresenta-se a listagem dos artigos consultados, classificados de 

acordo com o tipo de heurística construtiva aplicada: 
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Tabela 3.1: Listagem dos artigos consultados com heurísticas construtivas. 

Heurísticas Construtivas 

• Por paredes: • Por blocos: 

� George e Robinson (1980) 

� Bischoff e Marriott (1990) 

� Gehring et al.(1990) 

� Correia et al. (1992) 

� Xue e Lai (1997) 

� Chien e Wu (1998) 

� Davies e Bischoff (1999) 

� Bortfeldt e Gehring (2001) 

� Gehring e Bortfeldt (2002) 

� Pisinger (2002) 

� Moura e Oliveira (2005) 

� Takahara (2006, 2008) 

� Dereli e Das (2010) 

� Mack e Bortfeldt (2012) 

� Smith e Cani (1980) 

� Bischoff e Dowsland (1982) 

� Bischoff e Marriott (1990) 

� Bortfeldt e Gehring (1998) 

� Eley (2002) 

� Bortfeldt et al.(2003) 

� Eley (2003) 

� Kang et al. (2010) 

� Liu et al.(2011) 

� Moon e Nguyen (2014) 

• Por camadas: • Pesquisa em árvore: 

� Loh e Nee (1992) 

� Lin et al. (1993) 

� Bischoff et al.(1995) 

� Wodziak e Fadel (1996) 

� Morabito e Arenales (1997) 

� Ratcliff e Bischoff (1998) 

� Terno et al.(2000) 

� Lodi et al.(2002b) 

� Lim e Zhang (2005) 

� Sciomachen e Tanfani (2007) 

� Morabito e Arenales (1994, 1997) 

� Martello et al. (2000) 

� Pisinger (2002) 

� Lim e Zhang (2005) 

� Lim et al. (2005) 

� Wang et al.(2008) 

� Christensen e Rousφe (2009) 

• Por torres/pilhas: • Outros: 

� Haessler e Talbot (1990) 

� Gehring e Bortfeldt (1997) 

� Morabito e Arenales (1997) 

 

� Han et al. (1989) 

� George (1992) 

� Scheithauer (1992) 

� Miyazawa e Wakabayashi (1997, 2007, 2009) 

� Lai et al. (1998) 

� Lins et al. (1999, 2002) 

� Lim et al. (2003) 

� Silva et al. (2003) 

� Bischoff (2006) 

� Bortfeldt e Mack (2007) 

� Huang e He (2007, 2009a, 2009b) 

� Crainic et al. (2008) 

� Parreño et al. (2008, 2010a, 2010b) 

� Almeida e Figueiredo (2010) 

� Wu et al. (2010) 

• Geração de colunas: 

� Mohanty et al.(1994) 

� Eley (2003) 

� Che et al. (2011) 

� Queiroz et al. (2012) 

� Zhu et al. (2012) 

� Wei et al. (2015) 
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3.4.4.4. Heurísticas de Melhoramento 

 

Enquanto que as heurísticas construtivas permitem a obtenção, de forma rápida, de uma 

solução admissível para o problema, as heurísticas de melhoramento permitem alargar o 

espaço de soluções analisadas, tentando alcançar uma melhoria da qualidade da solução final. 

Assim, após a construção de uma solução admissível inicial, passa-se à fase de pesquisa 

local. Nesta fase, define-se, constrói-se e explora-se uma vizinhança. Se se encontrar uma 

solução melhor, ela substituirá a solução actual, construindo-se uma nova vizinhança em torno 

desta nova solução. Normalmente, o procedimento de pesquisa local termina quando não é 

possível encontrar uma solução melhor do que a actual. 

Existem vários métodos para construir e para explorar estas vizinhanças, desde esquemas 

muito simples, até procedimentos altamente sofisticados. 

 

 

Partindo de uma heurística construtiva por blocos que calcula uma solução admissível 

para o problema de empacotamento com um único contentor (ver Secção 3.4.4.3.), Bortfeldt e 

Gehring (1998) e Bortfeldt et al. (2003) recorrem, numa segunda fase, a um algoritmo 

sequencial de pesquisa tabu. Cada uma das soluções admissíveis é codificada através de um 

vector representativo de uma sequência de empacotamento, sendo a pesquisa tabu efectuada 

no espaço das soluções codificadas. Os autores apresentam duas estruturas de vizinhança, 

sugerindo a sua utilização de forma alternada. A pesquisa ocorre durante um determinado 

número pré-estabelecido de fases, sendo que, para assegurar a diversidade das soluções 

obtidas, se aplica em cada uma das fases um conjunto independente dos parâmetros utilizados 

na heurística construtiva de base. 

No artigo de 2003, e com o propósito de assegurar caminhos de pesquisa diversificados, 

os autores recorrem à implementação paralela do algoritmo através da configuração de 

instâncias diferentes da pesquisa tabu. Essas instâncias cooperam entre si, através da troca das 

melhores soluções. Essa troca ocorre sempre no final das fases de pesquisa definidas, 

exercendo uma influência na procura posterior. 

 

Lai et al. (1998) representam o problema de empacotamento com um contentor único e 

múltiplas entregas através de um grafo, onde: o conjunto de vértices corresponde ao vector ��, �, ©, *, ², #� - �, �, © representam o ponto inferior esquerdo mais à frente de colocação de 

uma caixa de carga e *, ², # correspondem às dimensões da caixa ao longo dos três lados do 

contentor (são uma permutação de ��, ��, ℎ�); dois vértices são adjacentes se e só se não 

correspondem à mesma carga e não correspondem a cargas sobrepostas quanto às suas 

posições e orientações; cada um dos vértices do grafo respeita � + * ≤ ¹, � + ² ≤ º, © + # ≤F. 

Lai et al. demonstram que a solução óptima é obtida quando a clique máxima do grafo 

iguala o número total de caixas a arrumar. Para resolver o problema de determinação da 
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clique máxima no grafo, Lai et al. recorrem ao Greedy Randomized Adaptive Search Procedure 

(GRASP). 

 

Um primeiro exemplo de aplicação de Simulated Annealing ao problema de 

empacotamento a três dimensões, encontra-se no artigo de Faina (2000). Neste trabalho, 

Faina estuda o problema com um contentor único sem altura fixa, ou seja, o objectivo do 

problema consiste em determinar um padrão para arrumar a totalidade da carga, utilizando a 

menor altura possível do contentor. 

Faina começa por introduzir um procedimento geométrico que gera uma classe particular 

finita de hipóteses de colocação das caixas. Depois, prova analiticamente que o conjunto de 

todas as hipóteses existentes de colocação das caixas não dá origem a soluções melhores, 

quando comparado com o conjunto anterior. Finalmente, desenvolve um algoritmo estatístico 

de optimização global, baseado em Simulated Annealing, que calcula procura melhorar a 

qualidade da solução. Termina concluindo que o algoritmo apresenta muito bons resultados 

quando o número de caixas a empacotar é inferior ou igual a 128. 

 

Com o intuito de melhorar a qualidade da solução admissível inicial gerada por uma 

heurística de tipo greedy, Eley (2002) propõe um método de pesquisa em árvore que permite 

considerar diversas estratégias de carregamento, para além da sequência baseada no volume. 

Em vez de se efectuar a ramificação para cada caixa individual, ramifica-se para cada tipo de 

caixa. Por outro lado, desenvolve-se uma função de avaliação que permite identificar os nodos 

mais promissores para proceder à ramificação, recorrendo-se a uma estratégia de pesquisa do 

tipo best search, que expande apenas os nodos que obtiveram a melhor classificação de 

acordo com essa função de avaliação. 

 

Gehring e Bortfeldt (2002) tentam melhorar a taxa de ocupação de um contentor único 

através da aplicação paralela de um algoritmo genético. O algoritmo dispõe de uma heurística 

base que constrói soluções admissíveis para o problema, em formato de paredes paralelas à 

face do fundo do contentor, e que é utilizada para gerar os planos de arrumação da população 

inicial (composta por 50 indivíduos). 

As populações subsequentes são geradas de acordo com o modelo de substituição 

geracional, excluindo-se duplicados. Os operadores de cruzamento e de mutação transferem 

sempre para os descendentes, sem qualquer modificação, um determinado número de 

progenitores com volume de utilização elevado. Como esta transferência directa, em geral, 

não permite a geração de soluções completas, as paredes que estejam em falta serão 

posteriormente geradas pela heurística base. Gehring e Bortfeldt apresentam todos os 

parâmetros utilizados na implementação do procedimento genético. 

Em vez da tradicional aplicação sequencial do algoritmo genético, Gehring e Bortfeldt 

propõem a aplicação de um modelo de paralelização, mais concretamente do modelo de 

migração. Neste modelo, a população total é dividida em diversas subpopulações disjuntas, 

cada uma das quais manipulada através de um algoritmo genético sequencial. Entre as 

diversas subpopulações poderá ocorrer alguma troca de material genético, que seguirá um 
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caminho de migração definido, e que consiste em um ou mais indivíduos que, ocasionalmente, 

trocam de subpopulações. 

O modelo de migração descrito foi implementado numa rede local de computadores 

individuais, tendo-se atribuído cada uma das instâncias do algoritmo genético a um dos 

computadores individuais. 

 

Procurando a redução do número total de contentores utilizados para arrumar a carga, 

Lodi et al. (2002b) recorrem a um algoritmo de pesquisa tabu. Este algoritmo resulta da 

adaptação de um trabalho anterior dos mesmos autores (Lodi et al. 1999) para o problema a 

duas dimensões, que mostrou ter um bom desempenho. 

Assim, a pesquisa tabu é aplicada em cada uma das camadas, tentando esvaziar a camada 

considerada como mais fraca (normalmente a que apresenta a menor taxa de ocupação – a 

camada alvo). O algoritmo procede à combinação de uma caixa individual da camada alvo com 

todas as caixas de w contentores diferentes. A vizinhança de pesquisa é definida através da 

alteração do valor do parâmetro w e através da selecção de caixas individuais diferentes da 

camada alvo. A característica principal deste procedimento tabu consiste numa vizinhança 

paramétrica unificada, que é independente do problema específico considerado e cuja 

dimensão varia dinamicamente durante a pesquisa. Um dos aspectos fundamentais reside na 

alternância entre vizinhanças de várias dimensões. A motivação principal para esta escolha 

consiste em alternar, durante o processo de pesquisa, entre acções de intensificação e acções 

de diversificação. 

Os detalhes sobre a implementação deste procedimento tabu podem ser consultados num 

artigo posterior dos mesmos autores (Lodi et al. 2004). 

 

Faroe et al. (2003) estudam o problema de empacotamento a três dimensões, com caixas 

rectangulares com orientação fixa, que têm de ser arrumadas no menor número possível de 

contentores, todos com dimensões iguais. Para resolver o problema, os autores propõem uma 

nova heurística de procura local guiada (Guided Local Search), composta por duas fases. 

A fase inicial começa por calcular um limite superior e um limite inferior para o valor 

óptimo do problema (ver Secção 3.4.2.). Caso se obtenham valores iguais para ambos os 

limites, significa que a solução óptima para o problema foi encontrada, e o algoritmo termina. 

Em caso contrário, o algoritmo avança para a segunda fase, utilizando uma heurística para 

melhorar o limite superior, através da remoção iterativa de um contentor da solução 

admissível actual. 

Os autores relaxam a condição de não existência de sobreposição entre as caixas, 

trabalhando com um espaço de soluções onde a única condicionante consiste na obrigação de 

a carga ficar completamente arrumada dentro dos limites do contentor. O problema a resolver 

terá, então, como objectivo, a minimização da sobreposição entre as caixas e não a 

minimização do número total de contentores. 

Quando se obtém uma solução com valor da função objectivo igual a zero, ou seja, uma 

solução admissível para o problema original, reduz-se o número de contentores abertos em 
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um, e repete-se o procedimento, tentando melhorar a solução actual. O algoritmo termina 

quando o valor do limite superior iguala o valor do limite inferior, ou quando se atinge um 

determinado limite de tempo computacional. 

Para guiar a pesquisa para fora de óptimos locais, recorre-se à quantificação do volume de 

sobreposição entre duas caixas � e �, e ao volume total dessas duas caixas. 

Para avaliar a qualidade das soluções geradas pelo seu procedimento, Faroe et al. 

recorrem às instâncias de Martello et al. (2000), comparando os resultados obtidos com os 

resultados reportados por estes autores. 

 

Partindo de um artigo anterior (Bortfeldt et al. 2003) sobre a implementação paralela de 

um algoritmo de pesquisa tabu para o problema de empacotamento com um contentor único, 

Mack et al. (2004) sugerem uma estratégia semelhante, com a mesma heurística construtiva 

de base, mas com a aplicação de um algoritmo de Simulated Annealing em vez da pesquisa 

tabu. Posteriormente sugerem a sua hibridização com a pesquisa tabu, mediante o pós-

processamento da solução final encontrada através de múltiplas iterações de pesquisa tabu. 

Terminam testando a paralelização do algoritmo de Simulated Annealing, através da realização 

simultânea e independente de várias corridas do seu esquema de arrefecimento. 

 

Jin et al. (2004) estudam o problema com um contentor único, onde o objectivo consiste 

em maximizar � × Taxa de Ocupação do Contentor + � × Número de Caixas Arrumadas. Para 

resolver o problema, sugerem um método baseado em Simulated Annealing. Têm uma regra 

para gerar uma nova ordenação das caixas a arrumar, e uma regra para, aleatoriamente, 

aceitar/rejeitar essa nova ordenação. Essa regra de aceitação será controlada por um 

parâmetro de temperatura. Dada uma determinada ordem de empacotamento, Ã, uma ordem 

de empacotamento alternativa, Ã′, é gerada mediante a selecção aleatória de um elemento da 

vizinhança de Ã, ��Ã�. A vizinhança ��Ã� corresponde ao conjunto de todas as ordenações de 

caixas que resultam da troca da posição entre dois artigos quaisquer. Caso o valor associado à 

ordem de empacotamento Ã′ seja superior à da ordem Ã, a nova ordenação é aceite com 

probabilidade igual a 1 e, em caso de ter valor inferior, é aceite com uma determinada 

probabilidade dada pelo parâmetro de temperatura. 

 

Após a aplicação de um procedimento construtivo baseado na heurística de George e 

Robinson (1980), Moura e Oliveira (2005) recorrem a um algoritmo de pesquisa local na 

tentativa de melhorar a qualidade da solução admissível actual. 

Aquando da construção da solução admissível, em vez da utilização de uma estratégia 

meramente greedy de seriação das caixas de carga por ordem decrescente do seu volume, 

Moura e Oliveira recorrem a uma estratégia GRASP, construindo uma lista restritiva de caixas 

candidatas, de acordo com o seu volume, e seleccionando, aleatoriamente, uma delas para 

arrumar. A solução admissível é representada através de uma sequência de caixas, que ilustra 

a ordem pela qual as mesmas deverão ser colocadas no contentor. 

Na aplicação do procedimento de melhoria, seleciona-se aleatoriamente uma posição na 

sequência de caixas da solução admissível actual, e eliminam-se todas as caixas dessa posição 
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para a frente, colocando-as numa lista de caixas por arrumar. O tipo de caixa que foi 

inicialmente elegido é marcado como "proibido", sendo temporariamente removido da lista. 

Depois, para todas as caixas ainda não arrumadas, é aplicada novamente a heurística 

construtiva mas, desta vez, totalmente greedy (ou seja, selecciona-se sempre o tipo de caixa 

com maior volume). Após empacotar a primeira caixa, o tipo de caixa que havia sido marcado 

como "proibido" regressa à lista de caixas por arrumar. Garante-se, assim, a geração de uma 

solução admissível diferente. O procedimento de pesquisa local termina quando não é possível 

encontrar uma solução melhor do que a actual. 

 

No seu artigo de 2005, Takahara e Miyamoto estudam o problema com múltiplos 

contentores de dimensões variadas, para o qual propõem um procedimento híbrido que 

resulta da conjugação de um algoritmo genético com uma heurística construtiva. 

O algoritmo genético é utilizado para definir uma sequência para os contentores e para as 

caixas, que deverá ser utilizada aquando do empacotamento. Já a heurística construtiva é 

utilizada para decidir a forma de colocação de cada uma das caixas no respectivo contentor, 

respeitando a sequência de caixas e contentores dada pelo algoritmo genético. O 

procedimento só passa ao contentor seguinte da sequência quando, no contentor actual, já 

não há espaço suficiente para receber mais nenhuma das caixas por arrumar. Recorre-se, 

assim, a uma estratégia sequencial na utilização dos contentores (ver Secção 3.4.4.1.). 

A heurística construtiva é descrita de forma muito breve, percebendo-se apenas que as 

caixas são colocadas, sempre que possível, no canto inferior esquerdo mais afastado do 

contentor. A única condição de colocação que é respeitada é a não sobreposição dos artigos, 

ou seja, o procedimento utilizado não contempla qualquer questão quanto à estabilidade 

horizontal ou vertical da carga, nem quanto à distribuição do peso. De referir, ainda, que as 

caixas de carga podem ser colocadas sobre qualquer uma das suas seis faces. 

Em 2006, Takahara adapta o artigo anterior à variante em que os múltiplos contentores 

são todos iguais. Para além disso, aborda a questão da estabilidade vertical e horizontal das 

caixas. Assim, introduz um parâmetro que quantifica a percentagem da base das caixas que 

pode ficar suspensa no ar, que deverá ser previamente estabelecido pelo utilizador e que pode 

variar entre 0% e 50%. Também estabelece que as caixas deverão ter um apoio lateral de pelo 

menos três das suas faces (esta condicionante é avaliada à posteriori, fazendo parte da função 

de avaliação de uma determinada solução). 

A optimalidade de uma solução implica que dois factores sejam minimizados: o número 

total de contentores utilizados e o número de caixas com apoio lateral insuficiente. 

Para resolver o problema, Takahara utiliza uma estratégia semelhante à do artigo anterior, 

recorrendo a uma meta-heurística que conjuga um procedimento de pesquisa local e de 

Simulated Annealing para estabelecer uma sequência de inserção das caixas nos contentores e 

para definir a orientação dessas caixas (note-se que não existe qualquer restrição quanto à 

posição de arrumação das caixas), e a um algoritmo de tipo greedy first-fit, para decidir qual o 

local de colocação de uma determinada caixa. O algoritmo é aplicado sucessivamente, 
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alterando-se a sequência de arrumação e a orientação das caixas, até se ficar satisfeito com a 

solução encontrada (em termos do número de contentores e do apoio lateral das caixas). 

Takahara procede a testes computacionais utilizando o conjunto de dados de Ivancic et al. 

(1989), estabelecendo comparações com os resultados de cinco modelos propostos por outros 

autores. Note-se, no entanto, que os resultados apresentados pela meta-heuristica de 

Takahara, correspondem, para cada um dos 47 problemas testados, ao melhor resultado 

obtido para as várias hipóteses do parâmetro de “suspensão no ar” (o autor testa, para este 

parâmetro, valores de 0%, 10%, 20%, 30% 40% e 50%, escolhendo como solução final, a 

hipótese a que corresponde o menor número de contentores). Isto significa que algumas (não 

sabemos quantas) das soluções reportadas poderão apresentar caixas com apoio vertical 

insuficiente. 

Do mesmo autor, é ainda possível encontrar outro artigo (Takahara 2008) com um 

procedimento muito semelhante ao anterior. O tipo de problema abordado é o mesmo, com a 

variante de se analisar quer a situação em que os contentores múltiplos são iguais, quer a 

variante em que são diferentes, e deixando cair a condicionante da estabilidade horizontal da 

carga. 

Mais uma vez, é estabelecida uma sequência para a ordenação das caixas e para a sua 

orientação. Desta vez, esta sequência é concebida através de um procedimento de pesquisa 

local (um multi-start local search procedure), efectuando-se trocas até se encontrar uma 

solução satisfatória. O algoritmo de empacotamento utilizado é um algoritmo de tipo greedy, 

em tudo idêntico ao do artigo anterior. Os testes computacionais realizados recorrem ao 

mesmo conjunto de 47 problemas (Ivancic et al. 1989) e aos mesmos modelos alternativos da 

literatura, mantendo-se a mesma salvaguarda aquando da análise dos resultados obtidos 

(nomeadamente quanto à variação do parâmetro de “suspensão no ar” entre 0% e 50% e à 

possibilidade de obtenção de soluções com caixas com as bases insuficientemente apoiadas). 

 

O artigo de Muntean (2007) propõe um algoritmo genético para resolver o problema com 

um único contentor. O algoritmo começa por criar uma população aleatória de individuos. De 

seguida, repete um conjunto de passos até se alcançar um determinado número de gerações: 

seleccionar dois pais utilizando um procedimento standard de selecção (utilizam a selecção 

binária); cruzar os pais de forma a obter dois descendentes; considerar cada um dos 

descendente para o operador de mutação; o melhor descendente substitui o pior indivíduo da 

população corrente, caso a sua função de avaliação apresente um valor melhor. De referir que 

os indivíduos são codificados por permutações. 

 

Partindo de uma heurística construtiva com uma estratégia de “espaços-máximos” (ver 

Secção 3.4.4.3.), Parreño et al. (2008) aplicam, posteriormente, um algoritmo GRASP. Durante 

a aplicação da heurística construtiva, introduzem um procedimento de aleatorização na 

selecção do tipo de caixa e da configuração do bloco a empacotar. A configuração das caixas é, 

então, seleccionada de forma aleatória, de um conjunto restrito de candidatos, composto 

pelos melhores 100δ% blocos, onde 0≤δ≤1 é um parâmetro a definir. 



3. Revisão da Literatura sobre Problemas de Corte e Empacotamento 

68 
 

Obtêm-se, assim, várias soluções admissíveis iniciais, às quais é aplicada uma fase de 

melhoria. O procedimento proposto pelos autores para a fase de melhoria, consiste na 

remoção dos últimos k% dos blocos empacotados e no posterior preenchimento dos espaços 

livres resultantes com a versão determinística da heurística construtiva. 

Para a mesma heurística construtiva, Parreño et al. (2010b) recorrem ao algoritmo de 

Variable Neighborhood Search (VNS) com cinco estruturas de vizinhança, através da 

consideração de diferentes procedimentos de inserção e de eliminação. Considerando um 

espaço de soluções exclusivamente composto por soluções admissíveis, definem cinco tipos de 

movimentos: eliminação de uma camada (linha ou coluna) da solução corrente e posterior 

preenchimento dos espaços vazios resultantes com outras caixas; adição de uma coluna nova à 

solução corrente, num dos espaços vazios; adição de uma caixa nova à solução corrente, num 

dos espaços vazios; selecção de dois “espaços-máximos”, esvaziamento do menor 

paralelepípedo que contenha esses dois “espaços-máximos” e posterior preenchimento 

utilizando o procedimento construtivo com duas funções objectivo distintas (melhor volume e 

melhor ajustamento). 

Para além do processo sistemático de pesquisa em várias vizinhanças, o algoritmo de VNS 

inclui alguns movimentos estocásticos desenhados para fugir de óptimos locais (estratégia 

conhecida como shaking). Para tal, Parreño et al. removem entre 10% e 30% das caixas da 

solução corrente e preenchem os espaços vazios através do critério do volume. 

Noutro artigo, Parreño et al. (2010a) sugerem uma hibridização dos algoritmos GRASP e 

VNS para resolver o problema de empacotamento com múltiplos contentores idênticos. A 

construção de uma solução admissível inicial é feita, mais uma vez, através da estratégia de 

“espaços-máximos”, de forma semelhante à utilizada no artigo de 2008, mas com um número 

fixo inicial de contentores abertos. Em cada uma das iterações do algoritmo GRASP, aplica-se a 

heurística construtiva com menos um contentor do que na iteração anterior. 

São definidos quatro movimentos de melhoria: eliminação das últimas k% caixas 

empacotadas; eliminação das últimas k% caixas empacotadas dos contentores que 

apresentem uma taxa de ocupação inferior à taxa de ocupação média; divisão em duas partes 

dos contentores que apresentem uma taxa de ocupação inferior à taxa de ocupação média, e 

posterior esvaziamento de uma das partes; remoção de todas as caixas de dois contentores da 

solução corrente e preenchimento da solução parcial, com a condição adicional de que o 

primeiro artigo a ser arrumado no primeiro contentor seja um dos artigos que foram 

removidos. Posteriormente, e para cada uma das soluções admissíveis encontradas, os autores 

desenham três estratégias combinadas de melhoria: a aplicação sequencial dos quatro 

movimentos de melhoria, enquanto melhorar a qualidade da solução corrente; a aplicação do 

algoritmo VNS às quatro vizinhanças resultantes dos quatro movimentos de melhoria definidos 

anteriormente; a aplicação do algoritmo sequencial de VNS, também às quatro vizinhanças 

anteriores. 

 

Crainic et al. (2009) sugerem uma heurística de pesquisa tabu com dois níveis, para o 

problema com contentores múltiplos idênticos. No primeiro nível da heurística, a pesquisa 

tabu é utilizada para afectar as caixas de carga aos contentores, mas sem especificar o seu 
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local de colocação. A vizinhança é definida de forma a fomentar a troca de caixas entre 

contentores e com o objectivo de reduzir o número total de contentores abertos. O segundo 

nível procede à definição dos padrões de empacotamento das caixas em cada um dos 

contentores, mediante a utilização de uma heurística construtiva com pontos extremos 

desenvolvida num trabalho anterior (Crainic et al. 2008). 

 

No artigo de Dereli e Das (2010) encontramos um algoritmo de Simulated Annealing com 

uma heurística de construção de paredes, para o problema de empacotamento com um único 

contentor e com dois objectivos, nomeadamente a maximização do peso total da carga 

empacotada e a minimização do espaço desperdiçado dentro do contentor. 

A heurística de empacotamento é baseada na tradicional construção de paredes ao longo 

da largura do contentor, proposta por George e Robinson (1980). 

Quanto ao algoritmo de Simulated Annealing, a grande vantagem da sua utilização é que 

permite explorar não só vizinhanças melhores do que a solução corrente, mas também 

vizinhanças piores. Para tal, define-se uma probabilidade de aceitação das vizinhanças piores 

que é dependente de uma temperatura. À medida que essa temperatura diminui ao longo do 

processo, também a probabilidade de aceitação de vizinhanças piores irá diminuir. Para cada 

um dos valores da temperatura, executa-se um determinado número pré-definido de 

iterações, explorando o espaço de soluções. O procedimento termina quando se atinge um 

critério de paragem estipulado. 

 

Outra experiência de aplicação de algoritmos genéticos é mencionada no artigo de Wu et 

al. (2010). Neste trabalho, os autores começam por apresentar um modelo matemático para o 

problema com um único contentor de altura variável. O objectivo consiste em arrumar a 

totalidade das caixas de carga, minimizando a altura total necessária do contentor. 

Posteriormente descrevem um algoritmo genético para o problema, que se baseia na 

colocação das caixas sempre junto a um canto vazio. O algoritmo utiliza uma função de 

avaliação que se baseia no cálculo de um índice para cada um dos cantos vazios admissíveis. O 

canto com maior valor da função de avaliação será o canto seleccionado para colocação da 

próxima caixa. 

Wu et al. também sugerem uma adaptação do algoritmo anterior para o caso em que 

existem vários contentores diferentes. 

 

 

Na tabela seguinte apresenta-se a listagem dos artigos consultados, classificados de 

acordo com o tipo de estratégia de melhoria aplicada: 
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Tabela 3.2: Listagem dos artigos consultados com heurísticas melhorativas. 

Heurísticas Melhorativas 

• Algoritmos Genéticos: • Pesquisa Tabu: 

� Lin et al. (1993) 

� Wodziak e Fadel (1996) 

� Gehring e Bortfeldt (1997, 2002) 

� Bortfeldt e Gehring (2001) 

� Techanitisawad e Tangwiwatwong (2004) 

� Takahara e Miyamoto (2005) 

� Muntean (2007) 

� Wu et al. (2010) 

� Moon e Nguyen (2014) 

� Bortfeldt e Gehring (1998) 

� Lodi et al.(2002b, 2004) 

� Bortfeldt et al.(2003) 

� Lodi et al.(2004) 

� Mack et al. (2004) 

� Crainic et al. (2009) 

� Liu et al. (2011) 

• Simulated Annealing: • Guided Local Search: 

� Faina (2000) 

� Jin et al. (2004) 

� Mack et al. (2004) 

� Bischoff (2006) 

� Takahara (2006) 

� Dereli e Das (2010) 

� Faroe et al.(2003) 

� Egeblad (2009) 

• GRASP: • Pesquisa Local: 

� Lai et al. (1998) 

� Moura e Oliveira (2005) 

� Parreño et al. (2008) 

� Lim et al. (2003) 

� Takahara (2008) 

� Baldi et al. (2012) 

• VNS: • Híbrida: 

� Parreño et al. (2010b) � Parreño et al. (2010a) 

 

 

Outros exemplos de heurísticas construtivas e de melhoramento podem ser consultados 

nos trabalhos de Gehring et al. (1990), Haessler e Talbot (1990), Wodziak e Fadel (1996), 

Gehring e Bortfeldt (1997), Davies e Bischoff (1999), Bortfeldt e Gehring (2001), 

Techanitisawad e Tangwiwatwong (2004), Sciomachen e Tanfani (2007), Egeblad (2009), Liu et 

al. (2011), Baldi et al. (2012) e de Moon e Nguyen (2014). 

Optámos por não apresentar uma descrição destes métodos nesta secção porque, uma 

vez que se tratam de artigos que abordam a questão da distribuição do peso da carga dentro 

do contentor, serão abordados detalhadamente no Capítulo 4 desta tese. 

Em Zhao et al. (2014) podemos encontrar uma listagem de outros trabalhos sobre o 

problema de carregamento em contentores. 
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3.5. Problemas de Empacotamento em Paletes 

 

No sector industrial, o processo de embalar produtos e arrumá-los sobre uma palete para 

serem posteriormente transportados, é uma actividade corrente. Originalmente um problema 

de empacotamento tridimensional, a verdade é que, se as embalagens forem todas iguais e 

tiverem uma orientação vertical fixa, o problema reduz-se a um problema bidimensional 

conhecido tradicionalmente como o Manufacturer’s Pallet Loading Problem (MPLP). 

Utilizando uma definição mais rigorosa, o problema MPLP consiste em determinar a 

melhor forma de arrumar um conjunto de caixas todas iguais, com bases de dimensões ��, ��, 

numa palete única com medidas iguais a ��, ��, minimizando o espaço desperdiçado (ou 

maximizando o valor das caixas arrumadas). 

Existem outras variantes para este tipo de problema, nomeadamente quando as caixas 

não são todas iguais. Mesmo assim, desde que tenham todas a mesma altura e possuam uma 

orientação vertical fixa, podemos encarar a questão da sua arrumação numa palete como um 

problema bidimensional. 

Outro tipo de variante, tal como no caso tridimensional, diz respeito à quantidade de 

paletes disponíveis para embalar a carga: poderá existir uma única palete (o objectivo será 

maximizar o valor total da carga empacotada ou minimizar o espaço desperdiçado), várias 

todas iguais (o objectivo será arrumar a totalidade das caixas de carga no menor número total 

de paletes), ou várias com dimensões diferentes (cujo objectivo será minimizar o custo total 

das paletes seleccionadas para arrumar a totalidade das caixas de carga). 

 

Não pretendendo fazer uma exposição exaustiva dos artigos científicos existentes sobre 

problemas de corte e empacotamento a duas dimensões, decidimos apresentar, nesta secção, 

uma breve descrição dos trabalhos consultados no âmbito desta tese, focando as diversas 

metodologias, exactas e heurísticas, aplicadas. 

 

 

Comecemos por abordar a questão da complexidade. Da mesma forma que se 

demonstrou, na Secção 3.4.1., que os problemas de corte e empacotamento com três 

dimensões são fortemente NP-hard, facilmente se prova que o mesmo sucede com os 

problemas com duas dimensões. Por outro lado, e de acordo com Silva et al. (2014b), alguns 

autores levantam dúvidas quanto à classificação do problema MPLP como NP-Complete: 

Tarnowski et al. (1994) demonstram que, se só forem considerados cortes do tipo guilhotina, é 

possível resolver o problema MPLP em tempo polinomial e, mais concretamente, que o seu 

algoritmo consegue resolver, através de programação dinâmica, o problema MPLP em tempo A�Å��Â11��, onde Å = ��Â1�*�.�, �, �, �/. Neliben (1995) salienta que, ao invés do que é 

comum nos problemas NP-Complete, qualquer instância do problema MPLP necessita apenas 

da definição de quatro valores inteiros para ficar completamente caracterizada; este autor 

acaba por concluir que a complexidade do problema MPLP é desconhecida. 
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Vejamos, agora, os modelos matemáticos e métodos exactos disponíveis na literatura. 

A grande maioria dos modelos matemáticos desenvolvidos para o problema MPLP 

baseiam-se na utilização de um conjunto de variáveis binárias que identificam se uma 

determinada coordenada recebe o canto inferior esquerdo da base de uma caixa, colocada 

com uma determinada orientação (vertical ou horizontal). Enumerando todas as coordenadas 

onde é possível a ocorrência de sobreposição entre duas peças e que, portanto, não podem 

receber nenhuma caixa, estes modelos contemplam um conjunto de restrições que garantem 

a não sobreposição entre peças e a sua colocação completamente dentro dos limites da palete 

(ver os trabalhos de Beasley (1985b), Dowsland (1987), Morabito e Morales (1998) e de 

Alvarez-Valdes et al. (2005)). 

Dos quatro artigos citados, apenas três procuram resolver o modelo matemático 

proposto: Beasley (1985b) recorre a um procedimento de pesquisa em árvore baseado numa 

relaxação lagrangeana para obter soluções óptimas num limite de tempo razoável. Utiliza, 

ainda, um método de optimização de subgradiente para optimizar o limite derivado da 

relaxação lagrangeana. Após uma fase adicional de procedimentos para reduzir a dimensão do 

problema, Beasley obtém um modelo com mais de 8000 variáveis e de 800 restrições. 

Dowsland (1987) propõe um modelo teórico de grafos baseado no problema de layout. 

Dowsland utiliza a relação existente entre os problemas MPLP e o conjunto máximo estável 

num grafo de conflitos, para desenvolver procedimentos eficientes de separação adaptados ao 

problema em causa. Os nodos do grafo representam as várias posições possíveis de uma caixa 

na palete, e dois nodos estão ligados por um arco se existir sobreposição entre as respectivas 

caixas. Dowsland efectua testes computacionais extensos, concluindo que o seu algoritmo é 

apropriado para problemas com até 50 caixas por palete. Alvarez-Valdes et al. (2005) recorrem 

a um procedimento de Branch & Cut para resolver o problema. Utilizam a relaxação linear do 

modelo apresentado e, em cada nodo, aplicam um limite superior no valor da sua solução 

óptima. Para cada um dos nodos da árvore, quando a solução da relaxação linear é 

fraccionária, definem um grafo onde cada um dos nodos corresponde a uma variável 

fraccionária e as arestas ligam nodos cujas caixas correspondentes estão em conflito. Podem 

existir conflitos quanto ao desperdício, relacionados com a dominância e quanto a questões de 

simetria. 

No Capítulo 5 deste trabalho, mais concretamente na Secção 5.9.2., o modelo matemático 

de Alvarez-Valdes et al. (2005) é apresentado detalhadamente, uma vez que servirá de base a 

parte da nossa heurística construtiva. 

Beasley (1985a) estuda a variante do problema onde as peças (ou as bases das caixas) 

assumem dimensões diferentes. A questão consiste em definir a melhor forma de cortar um 

conjunto de peças pequenas de uma folha de stock, utilizando apenas cortes de tipo 

guilhotina, por forma a maximizar o valor total das peças cortadas. Beasley identifica um 

conjunto de equações recursivas de programação dinâmica que permitem calcular a solução 

óptima para o problema. Utiliza os padrões de corte normalizados para melhorar o programa 

base de programação dinâmica. 



3. Revisão da Literatura sobre Problemas de Corte e Empacotamento 

73 
 

Hadjiconstantinou e Christofides (1995) adaptam o trabalho anterior para o caso em que 

existe um limite superior no número de peças de cada tipo que é possível cortar. Tal como 

Beasley (1985a) utilizam programação dinâmica para formular o problema. O procedimento de 

resolução utiliza um limite superior, derivado de uma relaxação desta formulação, e 

incorporado num procedimento de pesquisa em árvore. 

Os mesmos autores (Hadjiconstantinou e Christofides 1995) apresentam um modelo de 

programação binária para o problema genérico a duas dimensões: decidir como cortar um 

conjunto de peças de dimensões diferentes, a partir de uma folha de stock única, 

considerando que existe um limite inferior e um limite superior no número de peças de cada 

tipo que têm de ser cortadas. Através da relaxação lagrangeana, Hadjiconstantinou e 

Christofides deduzem limites superiores para o problema, que são introduzidos num algoritmo 

de branch-and-bound. Posteriormente, esses limites são aperfeiçoados através de optimização 

de subgradiente. O processo de exploração da árvore de soluções corresponde à geração 

iterativa de um empacotamento óptimo. 

Um algoritmo exacto de pesquisa em árvore é apresentado por Bhattacharya et al. (1998). 

O algoritmo começa por efectuar uma pesquisa extensiva na árvore através de uma estratégia 

em profundidade (Depth-First), procurando maximizar a cobertura da palete. Posteriormente 

introduz um conceito novo, Maximal Breadth Filling Sequence, que permite reduzir a dimensão 

da árvore de pesquisa. O algoritmo recorre, também, a duas regras de redução da árvore de 

pesquisa: redução pelo limite inferior e redução através da dominância. 

Também Cui e Zhou (2002) consideram um algoritmo exacto para o problema MPLP. O 

seu algoritmo constrói a solução através da exploração de todas as secções compostas por 

uma ou mais tiras, todas com o mesmo comprimento, de peças com a mesma orientação. A 

geração de todas as secções é guiada através de um procedimento de Branch and Bound, 

conjugado com um limite superior apertado. 

Uma abordagem completamente diferente é sugerida por Mascarenhas (2005). O autor 

recorre, numa primeira parte, a análise numérica elementar para explorar a estrutura das 

partes preenchidas da palete, nas soluções óptimas. Depois recorre a limites duais para 

restringir as regiões vazias da palete na solução óptima. Estas ideias são combinadas, dando 

origem a um algoritmo que resolve optimalmente o problema MPLP. De referir que não são 

reportados quaisquer testes computacionais. 

 

 

De seguida, debruçamo-nos sobre os vários procedimentos heurísticos consultados. 

A grande maioria das heurísticas construtivas para o problema de MPLP baseiam-se na 

estratégia de construção por blocos, normalmente compostos por caixas todas com a mesma 

orientação. 

Um dos primeiros trabalhos a utilizar este conceito deve-se a Smith e Cani (1980), que 

recorrem a padrões de empacotamento compostos por quatro blocos de peças todas iguais e 

com a mesma orientação (ver Figura 3.2 (a)). 
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Uma estratégia semelhante é proposta por Scheithauer e Terno (1996, 1997), que 

descrevem uma heurística construtiva denominada de heurística G4. Trata-se de uma 

estrutura que, para além dos quatro blocos genéricos descritos anteriormente, também 

contempla cortes de tipo guilhotina. Scheithauer e Terno recorrem a um algoritmo pseudo-

polinomial, baseado em programação dinâmica para gerar os padrões de tipo G4 e, assim, 

resolver o problema. 

Posteriormente, Morabito e Morales (1998) procedem à extensão da heurística por blocos 

desenvolvida por Bischoff e Dowsland (1982). Trata-se de uma metodologia caracterizada pela 

construção de padrões com cinco blocos (ver Figura 3.2 (b)), cada um dos quais com peças 

todas iguais e com a mesma orientação (heurística G5). Morabito e Morales aplicam um 

método de enumeração implícita de cortes guilhotináveis e não-guilhotináveis de primeira 

ordem do rectângulo ��, ��, procurando o melhor padrão não-guilhotinável de primeira 

ordem de, no máximo, cinco blocos. Posteriormente, os autores propõem um refinamento 

simples da sua heurística, que permite encontrar padrões de primeira ordem para um 

qualquer número de blocos. Reportam que, dos 20000 problemas testados, apenas para 18 

não foi possível calcular a solução óptima. 

No artigo de Morabito et al. (2000) é realizado um conjunto de testes computacionais, nos 

quais se aplica a heurística de Morabito e Morales (1998), com o intuito de avaliar qual a 

selecção de paletes standard mais adequada para arrumar caixas de carga de uma 

determinada empresa. Chegam à conclusão que a palete de 1200×1000 mm apresenta a maior 

taxa média de utilização e o menor desvio padrão da utilização média, o que significa que a 

variabilidade nas dimensões das caixas de carga tem um menor impacto na taxa média de 

utilização desta palete. Depois analisam a performance da heurística para arrumar paletes 

standard em camiões também de dimensões estandardizada. Verificaram que, para todos os 

veículos, a palete de 1200×1000 mm resulta em taxas de utilização maiores do que uma palete 

de dimensões 1100×1100 mm. Do pondo de vista do carregamento de paletes em camiões, as 

paletes de 1200×800 mm apresentam melhores índices de utilização. No entanto, quando 

consideramos a sua performance em relação ao carregamento das caixas, esta palete regista 

piores valores do que a palete 1200×1000 mm. 

Lins et al. (2003) observam que o padrão de empacotamento composto por cinco blocos 

pode ser encarado, alternativamente, como um padrão composto por dois blocos com 

formato de L (ver Figura 3.2 (b) e (c)). A sua ideia consiste, então, em substituir o método 

recursivo de partição de uma peça em padrões de cinco blocos por outro método, também 

recursivo, de partição de rectângulos ou de peças com formato L, em duas peças novas, 

também rectangulares ou com formato de tipo L. Lins et al. realizam testes computacionais 

extensos, obtendo sempre a solução óptima, o que os leva a argumentar quanto à 

eventualidade de o seu algoritmo constituir um método exacto para o problema MPLP. A 

fragilidade do seu algoritmo reside nos tempos computacionais elevados. Essa fraqueza é 

posteriormente corrigida (Birgin et al. 2005) através da utilização de uma estrutura de dados 

diferente que, apesar dos elevados requisitos em termos de memória, permite uma redução 

significativa nos tempos computacionais. 
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Figura 3.2: (a) Padrão com quatro blocos. (b) Padrão com cinco blocos. (c) Padrão em 

formato de L. 

 

Num trabalho subsequente, Birgin et al. (2010) combinam a heurística recursiva de 

formação de cinco blocos e a heurística de blocos em formato de L, dando origem a um 

algoritmo de partições recursivas. Este novo método combinado apresenta duas fases: 

primeiro começa por aplicar o algoritmo recursivo de cinco blocos e, caso o teste de 

optimalidade não seja validado (ou seja, se o limite superior calculado não for igual ao valor da 

solução encontrada), passa a uma segunda fase, com a execução da heurística de blocos em 

formato de L. 

Outro trabalho com uma estratégia semelhante deve-se a Martins e Dell (2008) que, mais 

uma vez, aplicam um algoritmo construtivo de cinco blocos. Os autores utilizam uma heurística 

adicional, denominada de blocos vazios, para identificar soluções parciais. Consideram, 

também, uma extensão da heurística G5 na qual a palete é dividida em, no máximo, oito 

blocos. 

Como forma de melhorar a qualidade de soluções admissíveis previamente calculadas, 

Pureza e Morabito (2006) propõem um procedimento de pesquisa tabu. O algoritmo parte de 

uma qualquer solução calculada através de um processo de construção de blocos, e aplica 

movimentos que consistem na expansão numa direcção específica, de determinados blocos 

escolhidos. Uma vez que a solução inicial é, geralmente, compacta, a expansão destes blocos 

irá implicar que outros sofram alterações, por forma a manter a admissibilidade da solução. 

Essas alterações poderão consistir na redução das dimensões dos blocos, na sua divisão em 

dois blocos novos, ou na alteração da orientação das suas caixas. 

Para um estudo detalhado sobre o problema MPLP consultar os artigos de Lodi et al. 

(2002a) e de Silva et al. (2014b). 

 

 

Vejamos, agora, algumas referências sobre o caso mais genérico dos problemas 

bidimensionais com peças de dimensões diferentes. 

Comecemos com o artigo de Arenales e Morabito (1995) que sugere um grafo de tipo 

E/OU para representar o espaço de soluções. Por forma a obter as várias peças procede-se, 

primeiro, ao corte da palete original obtendo-se novos rectângulos. Depois, esses rectângulos 

intermédios serão sucessivamente cortados, por forma a obter as peças procuradas. Restringe-

se o corte dos rectângulos a cortes de tipo guilhotina ou cortes de primeira ordem (cortes não-
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guilhotináveis que geram cinco rectângulos novos – ver Figura 3.2 (b)). A decisão de cortar um 

rectângulo (ramificar um nodo) representa-se através de um arco-E que irá apontar para os 

nodos sucessores gerados: um corte de guilhotina representa-se por um arco-E que aponta 

para dois nodos novos; um corte de primeira ordem representa-se por um arco-E que aponta 

para cinco novos nodos. As diferentes hipóteses de ramificar um nodo são representadas 

através de arcos-OU. O conjunto resultante de nodos e arcos denomina-se de grafo E/OU. A 

geração completa da totalidade dos nodos não é, geralmente, computacionalmente 

admissível. Na prática, é suficiente gerar alguns deles, existindo regras para evitar ramificações 

desnecessárias. A exploração do grafo poderá ser, também, reduzida através do uso de limites 

que evitem caminhos pouco promissores. Arenales e Morabito apresentam um conjunto de 

três regras que permitem evitar a geração de cortes simétricos de primeira ordem. 

Também Daza et al. (1995) se socorrem do grafo E/OU para resolver o problema 

bidimensional com múltiplas peças diferentes. Neste caso, os autores consideram que existem 

limites superiores no número de peças de cada tipo a cortar, e que só se podem utilizar cortes 

de tipo guilhotina. A originalidade do seu trabalho consiste em considerar um grafo invertido: 

em vez do tradicional grafo, cujo nodo inicial corresponde à palete que é cortada dando 

origem a nodos novos que, mais uma vez serão sucessivamente cortados, até se obterem as 

peças finais, o grafo E/OU de Daza et al. inicia-se com as peças finais que são sucessivamente 

emparelhadas duas a duas através de arcos-E, dando origem a novos nodos que, mais uma vez 

são emparelhados dois a dois, sucessivamente, até se terminar num nodo único que 

corresponde ao padrão final de corte da palete. 

Fayard e Zissimopoulos (1995) baseiam-se na análise da estrutura do padrão de corte 

óptimo: geralmente estes padrões são compostos por tiras verticais e/ou horizontais, cortadas 

na placa (ou palete) inicial ou em placas intermédias produzidas por cortes prévios efectuados 

na placa original. Espera-se, intuitivamente, que um método que crie tiras óptimas e as 

coloque cheias na placa original (ou em placas intermédias) dê origem a soluções de boa 

qualidade. Fayard e Zissimopoulos apresentam, então, uma heurística que utiliza uma série de 

problemas unidimensionais para gerar um conjunto de tiras óptimas que serão posteriormente 

colocadas na placa num formato óptimo, utilizando, também, outro problema unidimensional. 

Por forma a diminuir o número de problemas de empacotamento com uma dimensão 

envolvidos, utilizam métodos de programação dinâmica. 

Em 2000, Parada et al. procedem a um estudo comparativo sobre cinco metodologias 

existentes à data para o problema com cortes de tipo guilhotina. Implementam e avaliam os 

métodos de Wang (WA), de Wang modificado (WM), de grafo tipo E/OU (AAO), de Simulated 

Annealing (SA) e de algoritmos evolutivos (GAO). Parada et al. geram aleatoriamente 1000 

instâncias, com graus combinatórios diferentes, e observam que: à medida que o grau 

combinatório das instâncias aumenta, a capacidade de resolução do algoritmo WA diminui; os 

resultados obtidos pelo método WM demonstram a sua superioridade relativamente ao 

método WA; AAO apresenta um melhor comportamento do que WA e WM mas, mesmo 

assim, não foi capaz de resolver a totalidade das instâncias testadas; SA apresenta valores de 

desperdício ligeiramente superiores aos de GAO, mas regista tempos computacionais 

inferiores. 
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Y-GG e Kang (2002) sugerem um novo limite superior para o problema de corte de peças 

variadas de uma placa única, com o objectivo de maximizar o valor total das peças cortadas. 

Assumem que apenas são admitidos cortes do tipo guilhotina. O limite superior proposto é 

calculado de forma simples, através da resolução de dois problemas da mochila binária, logo 

no início da aplicação do algoritmo de resolução seleccionado. 

Wu et al. (2002) recordam um ditado antigo de pedreiros chineses: “Golden are the 

corners, silvery are the sides, and strawy are the voids”. Este ditado sugere que os cantos 

vazios deverão ser os primeiros a ser preenchidos, depois as linhas limítrofes, e só no fim as 

restantes áreas vazias. Inspirados nesta estratégia de colocação, os autores propõem um 

princípio denominado de Less Flexibility First (LFF), segundo o qual o rectângulo (espaço) com 

"menor flexibilidade" deverá ser o primeiro a ser arrumado (preenchido). O conceito de 

flexibilidade de um espaço vazio enuncia três graus de flexibilidade diferentes: um canto tem 

uma flexibilidade baixa, um lado tem uma flexibilidade média, e um espaço vazio central tem 

uma flexibilidade alta. Quanto aos objectos a arrumar, o seu grau de flexibilidade depende do 

seu formato e das suas dimensões. Embora seja difícil especificar uma fórmula exacta para 

quantificar este grau de flexibilidade, geralmente os objectos grandes terão flexibilidade 

menor. Assim, de acordo com o princípio LFF, os rectângulos de flexibilidade inferior deverão 

ser arrumados preferencialmente num canto. Para além disso, será ainda mais favorável se 

esses rectângulos ocuparem mais do que um canto. 

Huang et al. (2007) desenvolvem uma heurística construtiva que se baseia na colocação 

das peças sempre junto a um canto ou a uma “caverna” (por “caverna” entende-se um espaço 

livre que está rodeado por, pelo menos, três peças já colocadas). O seu algoritmo começa por 

determinar todos os cantos livres admissíveis existentes; depois, identifica todas as posições 

admissíveis para cada um dos rectângulos ainda não empacotados: para cada um dos 

rectângulos sobrantes, consideram-se todas as posições de colocação (horizontal e vertical), 

em cada um dos cantos disponíveis; finalmente, escolhe o par canto-rectângulo com maior 

classificação numa determinada função de avaliação. Essa função de avaliação procura 

assegurar que os rectângulos sejam colocados com proximidade entre si, e que a área ocupada 

seja a maior possível. Os passos do algoritmo são repetidos de forma iterativa até que todos os 

artigos tenham sido colocados na placa, ou não exista mais espaço livre suficiente para receber 

nenhum dos artigos sobrantes. 

A variante com limites superiores e inferiores na quantidade de peças que é possível 

cortar de cada um dos vários tipos, é apresentada no artigo de Hifi et al. (2009). Os autores 

propõem um algoritmo exacto para resolver o problema, que recorre a um método de Branch 

and Bound. O sucesso do seu algoritmo assenta no esquema de limites utilizado, e nas 

estratégias de detecção de simetria, duplicações e não admissibilidade, que permitem reduzir 

significativamente a dimensão da árvore de pesquisa. Para calcular uma solução inicial para o 

problema, começam por relaxar a restrição de limite inferior no número de peças a cortar, 

obtendo-se um problema com apenas um nível de restrições. Aplicam, depois, uma heurística 

construtiva baseada na geração de tiras e, caso a solução obtida respeite as condições 

relaxadas de procura mínima, obtém-se um limite inferior para o problema original. Caso 
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contrário, caso a procura mínima não seja respeitada, a admissibilidade será reposta através 

de um procedimento de tipo greedy. 

Seja < o conjunto de rectângulos que já foram empacotados na folha de stock. Wei et al. 

(2009) consideram que os rectângulos restantes podem ser empacotados apenas nas posições \ tais que qualquer rectângulo em < esteja abaixo de \ ou à sua esquerda, e desde que não 

ultrapasse os limites da folha de stock, ou seja, podem ser colocados na região denominada de 

envelope. Mais concretamente, apenas são considerados para colocação, os pontos onde o 

declive do envelope se altera de vertical para horizontal. Estas posições denominam-se de 

posições admissíveis. Wei et al. concebem uma função para avaliar a qualidade do acto de 

empacotar um rectângulo com uma determinada orientação, numa posição admissível, e que 

permite seleccionar a combinação que resulte no menor desperdício gerado. 

Para uma revisão bibliográfica sobre os problemas bidimensionais com artigos de 

dimensões variadas e com várias paletes (folhas de stock) todas iguais, consultar os artigos de 

Lodi et al. (2002a) e de Lodi et al. (2002c). Neste trabalho os autores revisitam os algoritmos 

exactos, heurísticas e metaheurísticas mais promissores até à data. Riehme et al. (1996) 

estudam a variante em que as paletes podem apresentar dimensões sortidas. 

 

 

Um problema ligeiramente diferente consiste em considerar que a palete (ou a folha de 

stock) não tem as dimensões fixas. Pretende-se, então, definir a melhor forma de arrumar a 

totalidade dos objectos, minimizando a área total ocupada. 

No caso de Kröger (1995), a folha de stock tem largura definida, mas comprimento 

ilimitado. O objectivo consiste em minimizar o comprimento total necessário para arrumar a 

totalidade das peças de carga. Só são admitidos cortes do tipo guilhotina. A recursividade dos 

cortes bi-partidos de tipo guilhotina adequa-se a uma representação em árvore, cujos nodos 

correspondem aos rectângulos a empacotar/cortar. Todos os nodos intermédios definem a 

hierarquia dos cortes de guilhotina necessários para criar o padrão de corte. Devido à 

ortogonalidade dos cortes, estes serão sempre de dois tipos: horizontais ou verticais. Na 

prática, esta árvore será representada através de uma lista pré-ordenada, com dimensão 2 − 1, onde   representa o número de rectângulos a cortar. Kröger recorre a um algoritmo 

genético aplicado a essa lista pré-ordenada para resolver o problema. 

Finalmente, Li e Tsai (2001) estudam o problema de arrumar/cortar um conjunto de peças 

rectangulares, de dimensões diferentes, numa placa também rectangular, sem dimensões 

fixas. O objectivo consiste em minimizar a área total da placa necessária para receber a 

totalidade das peças. Li e Tsai apresentam um modelo matemático binário misto, cuja função 

objectivo é quadrática, e que permite o cálculo da solução óptima do problema. Depois de 

proporem uma metodologia para lidar com a função objectivo quadrática, apresentam dois 

testes computacionais com, respectivamente, apenas 4 e 5 peças. 

Em Lodi et al. (2002a) está disponível uma pesquisa sobre os artigos científicos que 

abordam este tipo de problemas, nomeadamente para problemas em que o comprimento da 

folha de stock é ilimitado e que, portanto, tem de ser minimizado. 
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 Capítulo 4 

A Distribuição do Peso da Carga Dentro do Veículo de 

Transporte 
 

 

 

4.1. Introdução 
 

É unanimemente aceite que a forma como a carga é arrumada dentro de um qualquer 

veículo de transporte e, mais concretamente, a forma como o seu peso se distribui dentro 

desse veículo, é de vital importância para o sucesso do transporte a efectuar. 

Seja um avião, um navio, um camião ou um simples contentor, o modelo selecionado para 

arrumar a carga dentro desse veículo, terá um impacto significativo sobre a segurança do 

transporte, sobre o consumo de combustível e mesmo sobre o tempo de vida do próprio 

veículo. Por exemplo, no caso de um avião, é evidente que se a carga for arrumada 

maioritariamente numa das extremidades, o avião poderá ficar desequilibrado e sofrer um 

acidente. Nesta situação é crítico assegurar uma distribuição equilibrada do peso da carga 

entre a frente e a retaguarda do avião, e entre o seu lado direito e o seu lado esquerdo. 

Neste trabalho analisamos a situação em que o veículo de transporte utilizado é um 

camião. Neste caso, a estratégia selecionada para dispôr a carga no camião, terá um impacto 

significativo no tempo de vida dos seus pneus, dos eixos e de outras peças do veículo, bem 

como no seu consumo de combustível. Caso a carga seja distribuída de forma deficiente, 

poderá gerar-se uma sobrecarga individualmente sobre alguns pneus isolados, mesmo quando 

o peso total da carga se encontre dentro dos limites admissíveis. Para além disso, uma 

distribuição imprópria do peso da carga poderá ter um efeito adverso na direcção do veículo, 

afectando a sua capacidade de travar e de girar e originando um veículo instável, com 

tendência para tombar para os lados e propenso a causar acidentes rodoviários. 

Por exemplo, facilmente se observa na figura seguinte que o camião da esquerda tem a 

carga mal distribuída. De facto, a carga (e o seu peso) está toda concentrada do lado direito do 

camião, provocando um desequilíbrio lateral no camião. Caso o veículo efectue uma curva à 

direita, a probabilidade de tombar e capotar é elevada. Também o desgaste sofrido pelas 
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rodas do lado direito será superior ao das rodas do lado esquerdo; caso o veículo efectue uma 

curva à esquerda, existe a probabilidade de as caixas deslizarem por falta de apoio lateral. Já 

no camião da direita, a carga (e o seu peso) está transversalmente bem distribuída, permitindo 

uma viagem mais segura e mais económica. 

 

 
Figura 4.1: (a) Exemplo de carga lateralmente mal distribuída. (b) Exemplo de carga bem 

distribuída. 

 

Na próxima figura, o camião da esquerda apresenta a carga bem arrumada ao longo da 

largura do camião, mas mal arrumada em termos de altura. Quando o camião tiver 

necessidade de curvar ou de travar, a probabilidade de as caixas tombarem e a carga se 

danificar, é elevada. Mais uma vez, o camião da direita, ao colocar as caixas o mais próximo 

possível do chão do camião, irá permitir uma viagem mais segura. 

 

 
Figura 4.2: (a) Exemplo de carga mal distribuída em termos de altura. (b) Exemplo de carga 

bem distribuída. 

 

No nosso país, a norma regulatória que legista quanto às companhias de seguros, 

apresenta, mesmo, uma cláusula que confere às seguradoras nacionais o direito de reembolso 

das indemnizações pagas por acidentes, caso se comprove de forma clara que estes tiveram 
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origem em carga mal arrumada dentro do camião (Norma Regulatória 14/2008/R do Instituto 

de Seguros de Portugal (ISP 2008) – consultar [1]). 

Assim sendo, aquando da arrumação de carga dentro de veículos de transporte, torna-se 

necessário assegurar que o seu peso seja adequadamente distribuído, não só ao longo do 

comprimento e da largura do dito veículo, mas também em termos da sua altura. 

 

 

 

4.2. Definição de Conceitos 

 

 

4.2.1. Massa versus Peso 

 

Em linguagem corrente, os conceitos de “massa” e de “peso” são utilizados, muitas vezes, 

de forma indiferenciada. No entanto, em termos científicos, e mais concretamente em termos 

de ciência Física, tratam-se de duas noções distintas embora interligadas. Na verdade, o peso 

de um objecto é proporcional à sua massa, e aquilo que tradicionalmente é referido como o 

peso de um corpo (e expresso em Quilogramas) é, na verdade, a sua massa. 

Rigorosamente falando, o termo “massa” refere-se a uma propriedade intrínseca de um 

objecto, mais concretamente à sua quantidade de matéria, correspondendo geralmente à 

noção de “quão pesado” um objecto é. A unidade de medida da “massa” é o Quilograma. 

Quanto ao termo “peso”, ele mede a resistência do dito objecto aos desvios do seu curso 

natural, sendo a sua unidade de medida, o Newton. Newton é, assim, uma unidade de força, 

enquanto que Quilograma é uma unidade de massa (com base em [2]). 

Neste trabalho, e tal como em todas as referências consultadas, ambos os termos (massa 

e peso) serão utilizados de forma indistinta, pressupondo-se sempre que serão medidos em 

Quilogramas. 

 

 

4.2.2. Centro de Massa 

 

O centro de massa de um objecto corresponde ao ponto único onde a massa desse 

objecto está toda concentrada, ou seja, onde é possível equilibrar esse objecto. Recorrendo a 

um exemplo visual, se pensarmos num objecto plano, o seu centro de massa corresponderá ao 

ponto onde o conseguimos equilibrar sobre a ponta afiada de um lápis. 

Cada objecto tem o seu centro de massa próprio, mas um conjunto de objectos terão, 

também, um centro de massa bem definido que dependerá da localização de cada um dos 

objectos e da sua massa individual. 

Para efeitos de cálculo, o centro de massa de um corpo corresponde à média aritmética 

ponderada das coordenadas de todas as partículas desse corpo. Essa média será ponderada 

pela massa respectiva de cada uma das partículas. Em termos analíticos, se considerarmos um 
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corpo tridimensional composto por   partículas, as coordenadas que definem a localização do 

ponto do centro de massa são dadas por: 

 

�Æ« = ∑ ����+�&'∑ ��+�&' ,   �Æ« = ∑ ����+�&'∑ ��+�&'    g   ©Æ« = ∑ ��©�+�&'∑ ��+�&'  (29) 

 

onde ���, �� , ©�� representam as coordenadas da partícula � (� = 1,2, …  ) ao longo do eixo dos ��, dos �� e dos ©©, e �� representa a massa da partícula � (� = 1,2, …  ). 

No caso de um objecto rígido, com forma geométrica regular e com densidade uniforme 

(ou seja, com todos os pontos com massas iguais), o seu centro de massa, coincidirá com o seu 

centróide, isto é, com o seu centro geométrico. Vejamos porquê: 

Se �' = �1 = ⋯ = �+ = �, então, ∑ �� =  × �+�&' . Logo, para o eixo dos �� teremos: 

 

�Æ« = ∑ ����+�&'∑ ��+�&' = ∑ �. ��+�&' × � = � ∑ ��+�&' × � = 1 $ ��
+

�&'  (30) 

 

O mesmo raciocínio poderia ser desenvolvido para as coordenadas do eixo dos �� e do 

eixo dos ©©. Assim, nesta situação, podemos afirmar que a localização do centro de massa 

corresponde à média simples das coordenadas de todas as partículas do corpo em questão. 

Neste trabalho, e tal como na esmagadora maioria das referências consultadas, vamos 

assumir que os materiais e peças dentro de cada caixa foram bem organizados pelos 

fornecedores da fábrica, o que nos permite tratar cada caixa como um paralelepípedo 

compacto. Partindo deste pressuposto, podemos afirmar que o peso das caixas individuais se 

encontra uniformemente distribuído e, assim, que o centro de gravidade das caixas coincide 

com o seu centro geométrico. 

Ao longo de todo o texto, e excepto quando devidamente mencionado, os conceitos de 

“centro de massa”, “centro de gravidade” e “centro geométrico”, serão utilizados de forma 

indistinta. 

 

 

 

4.3. A Abordagem da Distribuição do Peso da Carga nos Artigos de 

Referência 
 

No artigo de 2013 de Bortfeldt e Wäscher, no qual os autores procedem a uma revisão 

bibliográfica acerca dos diversos tipos de restrições contempladas nos trabalhos sobre 

Container Loading, é referido que as restrições relativas à distribuição do peso da carga estão 

presentes em cerca de 12% dos textos consultados. 

As publicações sobre Container Loading abordam este tema das mais variadas formas. 

Alguns autores consideram que a questão da distribuição do peso da carga é relevante apenas 
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em termos longitudinais, ou seja, ao longo do comprimento do contentor. Outros consideram 

importante assegurar uma boa distribuição quer lateralmente quer longitudinalmente, e há 

aqueles, embora em menor número, que se preocupam também com a distribuição do peso 

da carga em termos de altura. Esta distinção tem, maioritariamente, a ver com o tipo de carga 

e com o tipo de meio de transporte considerados. 

Outra diferenciação possível prende-se com a forma como essa “distribuição uniforme” é 

avaliada. Alguns artigos apresentam heurísticas e/ou modelos que procuram situar o centro de 

gravidade da carga o mais próximo possível do centro geométrico do contentor. Outros 

abordam o assunto estabelecendo limites máximos para a distância entre o centro de 

gravidade efectivo da carga e o seu centro de gravidade ideal, não existindo, no entanto, 

consenso entre os vários autores quanto ao valor que deverá ser estabelecido para este limite 

máximo admissível. 

Independentemente da diferença entre estratégias, uma coisa é comum à grande maioria 

destas publicações, e que é o facto de a distribuição do peso da carga ser tratada como uma 

soft constraint e nunca como uma hard constraint. 

No texto que se segue, apresenta-se uma descrição dos artigos científicos consultados no 

âmbito da distribuição do peso da carga dentro dos veículos, distinguindo-se entre os artigos 

que partem de um padrão de empacotamento já completo e recorrem a uma estratégia de 

pós-processamento para tentar melhorar a forma como o peso da carga se distribui, e aqueles 

que lidam com a questão da distribuição do peso como um critério primário, incorporando-o 

directamente no procedimento de construção de uma solução admissível. No primeiro caso, 

um pré-requisito para a aplicação da maioria dos métodos descritos, será a criação de secções 

de carga totalmente disjuntas ao longo do processo de empacotamento. 

 

 

4.3.1. A Distribuição do Peso da Carga como Pós-Processamento 

 

O primeiro artigo a chamar a atenção para a questão da distribuição do peso deve-se a 

Gehring et al. (1990). Neste trabalho, os autores propõem uma heurística construtiva para 

lidar com um problema real de empacotamento de bens em contentores, que serão 

posteriormente transportados da Europa para os Estados Unidos da América. Considera-se um 

conjunto de artigos rectangulares todos diferentes, quer pelas suas dimensões, pesos ou 

características próprias (carga fortemente heterogénea), que deverão ser arrumados, sempre 

que possível, num único contentor. Caso não seja possível arrumar a totalidade dos artigos 

num contentor único, terá de se determinar o subconjunto de caixas que serão empacotadas e 

que minimize o espaço desperdiçado no dito contentor. 

São apresentadas um conjunto de condicionantes a ter em conta aquando do plano de 

empacotamento, entre as quais a distribuição uniforme do peso dentro do contentor. Os 

autores consideram que a distribuição do peso é uniforme quando o centro de gravidade do 

contentor cheio se encontra dentro de uma distância tolerável do seu centro geométrico. No 

entanto, em nenhum momento do seu artigo esta “distância tolerável” é quantificada. 
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A sua heurística baseia-se numa estratégia de construção por camadas. Tratam-se de 

camadas verticais, construídas ao longo da largura do contentor (wall building), cuja 

profundidade é definida pela profundidade da primeira caixa seleccionada para essa camada 

(layer determining box), e que corresponde à maior caixa que é possível colocar no canto 

inferior mais à esquerda do contentor. Como consequência, apenas se poderão empacotar 

caixas nos espaços livres dessa camada que tenham dimensões apropriadas. 

Essas camadas verticais serão completamente disjuntas e adjacentes, sendo construídas 

do fundo do contentor para a frente. Desta forma, para assegurar uma distribuição uniforme 

em termos de peso, basta ao agente de decisão efectuar trocas na sequência das camadas ou 

rodá-las, trocando a sua orientação em 1800. 

Um inconveniente desta estratégia prende-se com a instabilidade na carga que advém do 

uso de “paredes” completamente disjuntas, podendo ocorrer situações em que as caixas 

tombam por não terem apoio lateral suficiente. 

Os autores aplicam o seu procedimento a dois exemplos facultados pela empresa de 

transportes, um para um contentor estandardizado de 20 pés e outro para um contentor de 40 

pés. Apresentam as taxas de ocupação obtidas em cada um deles, mas não tecem quaisquer 

considerações quanto à distribuição do peso alcançada. Também não realizam qualquer 

estudo comparativo com outros métodos presentes na literatura. 

 

Davies e Bischoff (1999) analisam o trabalho de Gehring et al. (1990), e constactam que a 

sua heurística apresenta inconvenientes quanto à taxa de ocupação e quanto à estabilidade da 

carga. Concluem mesmo que, teoricamente, o algoritmo permite a colocação de caixas 

completamente no ar. Nestas situações, as caixas serão deslocadas para baixo até ficarem 

apoiadas, podendo, no entanto, ocorrer situações em que a área suportada por caixas de 

camadas inferiores é, mesmo assim, muito reduzida. Para além disso, observam que os 

padrões de empacotamento se revelam sucessivamente mais instáveis à medida que o 

número de tipos diferentes de caixas aumenta. Em termos positivos, os autores realizam 

testes computacionais que demonstram que a estratégia de Gehring et al. é capaz de produzir 

bons resultados quanto à distribuição do peso da carga. 

Para colmatar as falhas da heurística de Gehring et al., Davies e Bischoff propõem uma 

versão híbrida dessa heurística com o algoritmo de Bischoff e Ratcliff (1995a). Tal como no 

trabalho de Gehring et al., utilizam a construção de paredes verticais, não sendo, no entanto, 

paredes totalmente disjuntas. Na verdade, permitem a ocorrência de sobreposições entre 

paredes, ou seja, permitem a existência de caixas que ocupam mais do que uma parede. A 

construção dessas paredes baseia-se no procedimento de construção por colunas de Bischoff e 

Ratcliff (1995a). Também os critérios de ordenação das caixas são baseados no trabalho destes 

dois autores.  

Davies e Bischoff introduzem, assim, o conceito de blocos verticais compostos por w 

paredes (grupos de w paredes formam um bloco). Esses blocos verticais são necessariamente 

completamente disjuntos. Uma vez que esses blocos representam secções totalmente 

separadas dentro do contentor, será possível trocá-los ou rodá-los para optimizar a 
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distribuição do peso da carga, sem afectar a admissibilidade da solução. Note-se, no entanto, 

que o potencial de obtenção de soluções com peso uniformemente distribuído diminui à 

medida que o número de paredes (w) que formam um bloco aumenta. É apresentado um 

estudo detalhado sobre o efeito do número de blocos considerado. 

Recorrem ao conjunto de 700 problemas de teste propostos por Bischoff e Ratcliff (1995a) 

para avaliar a sua heurística. Para além disso, desenvolvem mais 9 conjuntos adicionais de 

dados (também baseados na técnica proposta por Bischoff e Ratcliff), cada um com 100 

problemas, para os quais diversificam o tipo de carga a arrumar: de homogénea a fortemente 

heterogénea. Comparam os resultados obtidos, em termos de taxas de ocupação do 

contentor, com os trabalhos de Gehring et al. (1990) e de Bischoff e Ratcliff (1995a). 

Para avaliar a qualidade das soluções obtidas quanto à distribuição do peso da carga, os 

autores procedem à geração aleatória, para cada tipo de caixa, de um valor de densidade, 

utilizando uma distribuição uniforme no intervalo de 0,05g/cm3 a 5,0g/cm3. Para os 1600 

problemas de teste, verificam que o peso da carga se encontra melhor distribuído em 

situações em que a carga é heterogénea. Ao longo da largura do contentor, o centro de 

gravidade da carga afastou-se, em média, entre 11 e 19 cm do centro geométrico do 

contentor, o que representa um desvio percentual entre os 5 e os 8%. Já quanto ao 

comprimento do contentor, esse desvio médio situou-se nos 6%. 

Os autores concluem que, quando a carga é fracamente heterogénea, as caixas 

pertencentes a um mesmo tipo têm tendência para ser empacotadas todas juntas, criando 

clusters. Isso revela-se prejudicial à distribuição uniforme de peso, uma vez que se podem 

gerar clusters muito pesados ou muito leves. À medida que a carga se torna mais heterogénea, 

os clusters são menos frequentes, obtendo-se soluções mais bem distribuídas em termos de 

peso. 

Como inconveniente deste algoritmo, os autores salientam que a troca ou a rotação dos 

blocos não produzirá resultados adequados se o contentor tiver uma baixa taxa de ocupação. 

Se a carga for substancialmente inferior ao volume do contentor, irão existir áreas do chão 

totalmente vazias. Além disso, com a existência de um número reduzido de paredes, reduz-se 

o potencial de troca e, logo, de melhoria da solução. Uma solução consistiria em optar por 

espaçar os blocos dentro do contentor. No entanto, isso iria originar soluções mais instáveis. 

Outra solução consiste em limitar a altura a que as caixas podem ser empacotadas (reduzir a 

altura do contentor) assegurando-se, assim, que o chão do contentor terá uma taxa de 

ocupação superior. 

 

Numa abordagem semelhante às anteriores, Gehring e Bortfeldt (1997) estudam o 

problema com um contentor único e com carga fortemente heterogénea. Assumem as 

tradicionais condições de admissibilidade, como a colocação ortogonal da carga, a orientação 

vertical fixa das caixas, o limite do peso total da carga transportada, a impossibilidade de 

colocação de caixas mais pesadas em cima de outras mais leves e a especificação de uma 

determinada percentagem de suporte da base das caixas (não é exigido que a carga tenha a 

base integralmente suportada). Para além disso, impõem que, quer em termos longitudinais 

quer em termos laterais, a distância entre a coordenada do centro de gravidade da carga e o 
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ponto médio (da profundidade e da largura) do contentor, não deverá exceder um 

determinado valor (note-se que os autores não quantificam este valor). 

A sua heurística construtiva baseia-se numa estratégia de tipo greedy, com a construção 

de pilhas de caixas, completamente disjuntas, que serão posteriormente dispostas no chão do 

contentor. A cobertura do chão do contentor com as bases destas torres, resulta num 

problema a duas dimensões que será resolvido através de um algoritmo genético, procurando-

se maximizar o valor total das caixas empacotadas. A solução final combina, então, o conjunto 

de torres geradas com a melhor cobertura possível do chão do contentor. 

Após a obtenção desta solução final, o procedimento utilizado para optimizar a 

distribuição do peso da carga, é em tudo semelhante aos dois procedimentos anteriormente 

descritos: começa-se por dividir o contentor num determinado número de paredes verticais 

não sobrepostas, paralelas ao fundo do contentor, assegurando que cada caixa individual 

reside completamente dentro de uma única parede; de seguida procede-se ao intercâmbio da 

posição destas paredes até se obter uma distribuição do peso satisfatória em termos 

longitudinais. Um procedimento semelhante é utilizado através da construção de paredes 

paralelas aos lados do contentor, e realizando-se trocas entre estas paredes sempre que for 

necessário melhorar a distribuição do peso da carga em termos laterais. 

Para analisar a sua heurística, os autores propõem um conjunto de 6 grupos de dados, 

cada um com 100 problemas, que diferem entre si quanto às restrições consideradas. As taxas 

de ocupação obtidas nestes 600 problemas são comparadas com as taxas dos algoritmos de 

Gehring et al. (1990) e de Scheithauer (1992). Em termos médios, os resultados obtidos foram 

ligeiramente superiores aos dos dois métodos propostos por Gehring et al. e por Scheithauer. 

Quanto à repartição do peso dentro do contentor, não se estabelecem quaisquer 

comparações, mas apresentam-se os resultados médios obtidos: exceptuando-se um conjunto 

de dados (num total de 100 problemas), a distância entre o centro de gravidade da carga e o 

meio do comprimento e da largura do contentor foi, em termos médios, inferior a 5% do 

comprimento e da largura do contentor. Já para os restantes 100 problemas, essa distância 

média situou-se em cerca de 10%, em ambas as direcções. 

Este algoritmo é também aplicado aos conjuntos de dados propostos por Loh e Nee (1992) 

e por Bischoff e Ratcliff (1995a), estabelecendo-se comparações com os métodos de quatro 

artigos. Para qualquer um deles, os resultados obtidos em termos de taxas de ocupação do 

contentor foram bastante bons, suplantando mesmo, em alguns casos, os melhores 

encontrados até ao momento. No entanto, para estes testes computacionais, os autores não 

fazem qualquer análise quanto à forma como o peso da carga se distribui. 

 

Num artigo posterior, Bortfeldt e Gehring (2001) voltam a debruçar-se sobre a heurística 

de construção por “paredes” de Gehring et al. (1990), para construir uma solução admissível 

para o problema proposto no seu trabalho de 1997 (Gehring e Bortfeldt 1997). As restrições 

consideradas em 1997 mantêm-se, mas algumas são mesmo reforçadas: assim, todas as caixas 

deverão ter a base integralmente suportada e a restrição de balanceamento do peso da carga 

passa a exigir que a distância que vai do centro de gravidade da carga ao meio do contentor 
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(quer lateralmente, quer longitudinalmente), não deverá ultrapassar mais do que 1% da 

respectiva dimensão do contentor. 

Tal como anteriormente, as soluções são baseadas na construção de paredes sucessivas, 

paralelas à face do contentor, sucedendo-se umas às outras, sem quaisquer intervalos e sem 

sobreposições. A inovação surge na utilização destas “paredes” como uma população inicial 

para aplicação num algoritmo genético, que procura melhorar as taxas de ocupação do 

contentor único. 

Mais uma vez, a questão da distribuição uniforme do peso da carga dentro do contentor é 

abordada à posteriori, ou seja, após o cálculo de uma solução admissível e satisfatória em 

termos de taxa de ocupação. A troca sucessiva de algumas das paredes disjuntas é utilizada 

para melhorar a qualidade da solução em termos da distribuição do peso da carga. 

Testam a sua heurística em três grupos de problemas (Loh e Nee (1992), Bischoff e Ratcliff 

(1995a), Davies e Bischoff (1999)), e estabelecem comparações com os resultados de outras 

seis heurísticas da literatura, dando ênfase às respectivas taxas de ocupação. 

Quanto à análise da distribuição do peso da carga, para os 1500 problemas de teste de 

Bischoff e Ratcliff, obtêm um desvio médio de 0,10% do centro da carga ao centro geométrico 

do contentor, em ambas as direcções. Considerando que o contentor tem um comprimento de 

587 cm, este valor representa um desvio absoluto médio inferior a 1 cm ao longo da maior das 

suas dimensões. Já para o conjunto mais restritivo de 150 problemas de teste (também de 

Bischoff e Ratcliff), esse desvio médio situa-se na ordem dos 0,26%. 

 

Também Eley, no seu artigo de 2002, estuda a questão de como o peso da carga se deve 

distribuir dentro do contentor. O autor começa por abordar o problema com um único 

contentor e, em vez de recorrer a composições por camadas, paredes ou em torre, preenche o 

contentor com blocos homogéneos, compostos por caixas todas idênticas e todas com a 

mesma orientação. Considera que a composição em blocos homogéneos apresenta diversas 

vantagens relativamente às composições alternativas. 

Apresenta uma heurística construtiva de tipo greedy, com as respectivas regras de 

selecção de caixas e de selecção e actualização de espaços vazios, que favorece a já referida 

construção por blocos, e que procura maximizar a área ocupada do contentor. Também uma 

heurística de melhoramento é implementada, baseada num processo de pesquisa em árvore 

com ramificação nos vários tipos de caixas existentes. 

Posteriormente apresenta o caso de contentores múltiplos, procedendo às necessárias 

adaptações e utilizando quer uma estratégia sequencial, quer uma estratégia simultânea, 

tentando minimizar o número de contentores necessários para transportar a totalidade da 

carga. 

Para lidar com a questão da distribuição do peso, Eley utiliza uma abordagem muito 

semelhante à dos autores anteriores, mais concretamente, baseia-se na ideia proposta por 

Gehring et al. (1990) e mais tarde validada por Davies e Bischoff (1999). Eley considera que é 

desejável que o centro de gravidade da carga se encontre o mais próximo possível do centro 

geométrico do contentor, especialmente ao longo da sua aresta mais comprida, ou seja, do 
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seu comprimento. Assim, ao invés de contemplar o contentor como um todo, começa por 

proceder à sua divisão em   tiras completamente separadas, paralelas ao fundo do contentor, 

sendo cada uma delas preenchida com a heurística construtiva (e de melhoramento) 

apresentada anteriormente. Cada uma destas   tiras será posteriormente colocada no 

contentor, na sequência que minimize a distância do centro de gravidade da carga ao ponto 

médio do contentor, relativamente ao seu comprimento. Questões colocam-se quanto ao 

número   de tiras a utilizar: quanto maior o valor de  , melhor será o balanceamento da 

carga, mas pior será a taxa de ocupação do contentor; também a estabilidade lateral das caixas 

diminui à medida que o número de tiras aumenta. O autor acaba por concluir, após alguns 

testes computacionais, que  = 3 resulta num bom valor de compromisso. 

Para avaliar o comportamento da sua heurística, Eley efectua testes computacionais num 

conjunto vasto de dados padrão, nomeadamente nos dados de Bischoff e Ratcliff (1995a), de 

Loh e Nee (1992) e de Ivancic et al. (1989), comparando o desempenho da sua heurística, em 

termos de taxas de ocupação para o caso de um contentor único, e em termos do número 

total de contentores utilizados para o caso de contentores múltiplos, com os resultados 

alcançados por outros sete algoritmos disponíveis na literatura. Em ambos os casos, foi 

possível concluir que a estratégia de Eley alcança soluções de boa qualidade, competindo 

directamente com os resultados reportados pelas restantes heurísticas. Infelizmente, 

nenhuma comparação é efectuada quanto à distribuição do peso da carga, nem são 

reportados quaisquer resultados obtidos acerca desta condicionante. De facto, a única análise 

relativa a esta característica é feita aquando da determinação do número ideal de tiras a 

utilizar ( ). O autor procedeu a testes comparativos com vários valores de  , utilizando os 700 

conjuntos de dados de Bischoff e Ratcliff, e analisando as contrapartidas (os trade-offs) 

registadas entre as taxas de ocupação e o desvio longitudinal do centro da carga ao centro 

geométrico do contentor. 

 

Motivados por uma necessidade real de uma empresa Norte Americana, Haessler e Talbot 

(1990) apresentam um projecto que consiste no desenvolvimento de um procedimento para 

computador, com reduzidos tempos de computação, para ser utilizado na altura imediata em 

que os clientes colocam as suas encomendas, e que permite dimensionar essas encomendas e 

estabelecer um diagrama de carregamento das mesmas, por forma a maximizar o volume 

ocupado dentro do contentor e, assim, reduzir os custos de frete e de transporte. A carga 

encomendada é composta por caixas de cartão ondulado, de diversas dimensões e sujeitas a 

problemas de fragilidade. O contentor é único, podendo assumir vários tamanhos: um vagão 

de comboio, o reboque de um camião, um contentor de 20 ou 40 pés, entre outros. 

Para resolver o problema, propõem uma heurística construtiva por colunas. Assim, 

começam por calcular uma estimativa para o número de colunas que é possível colocar na 

base do contentor, e ajustam a quantidade encomendada (aumentam ou reduzem) ao número 

estimado de colunas. 

No passo seguinte, verificam se existe um padrão que permita acomodar a base de todas 

as colunas no chão do contentor. Caso esse padrão exista, aumenta-se o número de colunas 

em uma e repete-se o processo; caso esse padrão não exista, reduz-se o número de colunas 
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em uma e repete-se todo o processo. O procedimento termina quando se encontra o padrão 

que contém o maior número possível de colunas. 

Na formação das colunas é necessário ter em conta a altura máxima do contentor, que os 

produtos mais pesados deverão ficar na base da coluna e que todos os produtos dentro da 

mesma coluna deverão ter dimensões da base iguais ou muito similares. Os espaços livres que 

restarem depois da formação das colunas deverão ser preenchidos com caixas individuais, 

arrumadas manualmente. 

A construção da solução por colunas vai permitir optimizar a distribuição do peso da carga 

dentro do contentor. Assim, ao construir as colunas com as caixas mais pesadas em baixo, 

está-se a promover o equilíbrio da carga em termos de altura; para promover o equilíbrio da 

carga em termos laterais e longitudinais, as colunas são colocadas de forma sequencial dentro 

do contentor, alternando as mais pesadas com as mais leves, sem violar as eventuais restrições 

de entregas múltiplas que possam existir, bem como a altura máxima do contentor. No 

entanto, em nenhuma altura do seu artigo, Haessler e Talbot indicam de que forma esse 

equilíbrio do peso da carga deverá ser avaliado. 

Para ilustrar o seu algoritmo, os autores introduzem um exemplo com dados reais da 

empresa, composto por uma encomenda de 33 unidades e um contentor único. Apresentam o 

padrão final de arrumação das 33 unidades em 22 colunas. Não tecem qualquer consideração 

quanto à distribuição de peso obtida, nem fazem qualquer comparação com os dados ou os 

métodos de cálculo propostos por outros autores. 

 

Techanitisawad e Tangwiwatwong (2004) estudam o problema com diferentes tipos de 

contentores: dado um determinado número de caixas, com diferentes dimensões e pesos, e 

um conjunto de contentores, com diferentes dimensões e capacidades, pretende-se 

determinar uma combinação de tipos e número de contentores, que minimize o custo total de 

transporte, ao mesmo tempo que maximiza o volume ocupado em cada um dos contentores e 

respeitando, entre outras, uma restrição quanto à estabilidade do contentor. Esta estabilidade 

será determinada pelo centro de gravidade do contentor após estar completamente cheio, 

devendo assegurar-se que cada contentor está suficientemente estável quer no plano 

longitudinal quer no plano transversal. 

Os autores propõem, então, um procedimento iterativo que combina duas heurísticas 

principais: um algoritmo de selecção de contentores e um algoritmo de carregamento de 

contentores. O primeiro selecciona uma combinação de contentores que minimize o custo 

total de transporte. O segundo arruma as caixas em cada um dos contentores, trabalhando 

com um contentor de cada vez, e respeitando as diversas restrições de ordem prática 

existentes. Após todas as caixas terem sido carregadas, o procedimento integrado termina. 

Cada uma das duas fases anteriores é resolvida por meio de um algoritmo genético. Para 

decidir a ordem pela qual cada uma das caixas é colocada num determinado contentor, o 

segundo algoritmo utiliza uma função de avaliação baseada em nove factores, entre os quais o 

peso das caixas. Cada um destes nove factores exprime as várias características de ordem 

prática a respeitar aquando da colocação de uma caixa, como por exemplo, a sua orientação, a 
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percentagem da base da caixa que está devidamente apoiada, entre outros. A função de 

avaliação corresponderá à soma ponderada de cada um destes nove factores, sendo 

selecionada a caixa que apresente melhor valor relativamente a esta função. 

A estabilidade do contentor em termos da distribuição do peso da carga é examinada 

apenas após uma solução admissível ter sido calculada. Esta estabilidade é avaliada de duas 

formas diferentes: através de um intervalo horizontal de valores no qual o centro de gravidade 

do contentor cheio tem de estar situado, quer no plano transversal quer no plano longitudinal, 

e através do ângulo máximo de inclinação no qual o centro de gravidade do contentor cheio 

relativamente à base do contentor, tem de se situar. Para o intervalo horizontal máximo, os 

autores não apresentam quaisquer valores; já relativamente ao ângulo máximo, os autores 

prevêem um valor de 7,290 no plano transversal e de 450 no plano longitudinal. Infelizmente, 

os autores não apresentam qualquer descrição sobre o que fazer quando a solução não se 

encontra equilibrada. 

Os testes computacionais são realizados num conjunto de 30 problemas gerados 

aleatoriamente pelos autores, com a obrigatoriedade de suporte de 85% da base das caixas. 

Os resultados obtidos são utilizados para afinar os valores dos parâmetros dos algoritmos 

genéticos permitindo, também, concluir que a taxa de ocupação aumenta, em média, cerca de 

3,13% consoante se considerem, ou não, as várias restrições de carregamento da carga. 

Posteriormente são efectuados testes comparativos com os modelos e os dados de três 

algoritmos da literatura. Em qualquer um dos casos, apenas se comparam as taxas médias de 

ocupação e/ou o número de contentores necessário para acondicionar a totalidade da carga. 

Em nenhum momento do artigo, os autores fazem qualquer análise quanto à distribuição do 

peso da carga obtida nas suas soluções. 

 

Egeblad, no seu trabalho de 2009, estuda o problema de empacotamento a duas e três 

dimensões, com um único contentor rectangular, e com peças de formato irregular (que 

também poderão ser todas rectangulares). O objectivo deste trabalho consiste em arrumar as 

peças no contentor, sem qualquer sobreposição e completamente dentro dos limites do 

contentor, ao mesmo tempo que se optimiza o balanceamento e a inércia da carga. 

O balanceamento da carga será assegurado através da minimização da diferença entre o 

centro de gravidade global da carga e um centro de gravidade ideal. Já o momento de inércia, 

que expressa a força necessária para rodar os artigos à volta de um eixo que passa pelo centro 

de gravidade, deverá ser minimizado. 

Para resolver este problema, Egeblad começa por se basear num trabalho prévio seu 

(Egeblad et al. 2007), onde desenvolveu um método para a arrumação de peças irregulares de 

duas dimensões. Nesse trabalho, recorre a uma função objectivo que, para uma determinada 

solução, contabiliza o valor da sobreposição das peças e que, obviamente, tem de ser 

minimizada. Este algoritmo é capaz de encontrar, em tempo polinomial, a translacção de 

sobreposição mínima para uma determinada peça, entre um dado padrão de peças já 

arrumadas. 
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No artigo de 2009, o problema de balanceamento da carga é tratado como pós-

processamento. O objectivo é determinar o local óptimo de colocação dos artigos, dentro dos 

limites do contentor, assumindo que a selecção desses artigos já foi feita à priori. 

A função objectivo deste problema, que deverá ser minimizada, é modelada como uma 

soma ponderada de quatro factores (para problemas a três dimensões): o momento de inércia 

e o quadrado da distância entre as coordenadas �, � e © do centro de gravidade ideal e o 

centro de gravidade actual. 

Para contemplar a questão do balanceamento e da inércia da carga, o autor estende a 

função objectivo do seu trabalho anterior, com estes novos parâmetros, obtendo uma função 

objectivo aumentada pela gravidade. Assim, o modelo passa a ter uma função objectivo que 

será uma soma ponderada de duas parcelas: o valor da sobreposição e a colocação balanceada 

da carga. 

O algoritmo é aplicado durante um determinado intervalo de tempo, no qual o 

ponderador atribuído à parcela do balanceamento da carga vai sendo actualizado. De início, o 

método preocupa-se em encontrar uma solução bem balanceada, diminuindo depois, 

lentamente, o valor atribuído ao ponderador desta parcela. Uma vez encontrada uma solução 

sem sobreposição, o método prossegue com o aumento do referido ponderador, por forma a 

continuar a pesquisa noutras soluções admissíveis e mais equilibradas, recorrendo à 

metaheuristica de Guided Local Search para escapar de mínimos locais. 

Egeblad testa o seu algoritmo num conjunto de dados com duas e três dimensões, e com 

peças de formatos regulares e irregulares, impondo um limite temporal de 300 segundos. Os 

resultados obtidos são bons, mesmo para instâncias com mais do que 150 peças. 

 

Muito recentemente, Baldi et al. (2012) apresentam aquilo que eles denominam como um 

novo problema de empacotamento: o problema da mochila a três dimensões com a restrição 

adicional do centro de massa da carga, e cujo objectivo consiste na maximização do valor dos 

artigos empacotados. Seguindo a classificação de Wäscher et al.(2007), trata-se de um Three-

Dimensional Single Large Object Placement Problem com restrições de balanceamento da 

carga. O problema consiste, então, em decidir qual o conjunto de artigos que vão no contentor 

único, por forma a maximizar o valor total da carga transportada (e não o seu volume), e 

procurando alcançar uma solução bem equilibrada. 

Os autores lidam com a questão do equilíbrio do peso da carga obrigando a que o centro 

de massa da carga se situe dentro de um domínio a três dimensões que, por sua vez, 

corresponde a um paralelepípedo dentro do contentor. Idealmente, o centro de massa da 

carga deveria estar exactamente em cima de um determinado ponto. No entanto, como na 

prática isto não é possível, o “ponto” é relaxado para um “paralelepípedo” dentro do 

contentor. 

É ainda referido que, se se utilizar a distância do centro de massa da carga ao ponto ideal 

como medida da qualidade de uma determinada solução, então, todas as soluções admissíveis 

cujo centro de massa se situe dentro de uma determinada esfera com centro no ponto ideal, 

serão equivalentes. Na prática, isto não é assim. Na verdade, cargas com o centro de massa o 
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mais baixo possível serão sempre preferíveis. Para lidar com esta situação, os autores utilizam 

um índice de desequilíbrio, baseado na noção de desvio padrão, para avaliar a qualidade das 

soluções. Este índice de desequilíbrio é uma medida da dispersão do actual centro de massa 

relativamente ao ponto ideal. 

Baldi et al. apresentam um modelo matemático MIP para o problema com as restrições de 

balanceamento. Estas condições são formuladas recorrendo à noção de raio de vectores, e 

assumindo que o centro de massa da carga é dado pela média das posições das caixas 

empacotadas, ponderadas pelas suas massas. Infelizmente, o modelo não consegue resolver 

instâncias com mais do que 20 artigos, especialmente devido à fraca qualidade da sua 

relaxação linear. 

Como contrapartida ao modelo MIP, os autores propõem uma heurística construtiva 

baseada na noção de Ponto Extremo e na ideia de Best Fit Decreasing. A aplicação desta 

heurística dá origem a uma solução admissível inicial, cujo valor da função objectivo será dado 

por uma determinada função de mérito: È = ® − ��, onde ® representa o lucro total dos 

artigos arrumados, � corresponde ao já mencionado índice de desequilíbrio e � é um 

parâmetro não negativo. 

De seguida, procede-se à optimização da distribuição do peso. O procedimento utilizado 

vai tentar ajustar a posição dos artigos arrumados de forma a que o centro de massa da carga 

fique dentro do domínio pretendido. Para tal, começa por calcular a posição do centro de 

massa da carga e, depois, move um artigo a seguir ao outro para que essa posição se mova na 

direcção desejada. A heurística apenas procede à alteração da posição de caixas anteriormente 

arrumadas, ou seja, não adiciona nenhuma caixa nova nem retira nenhuma das já existentes. 

Desta forma, o lucro da solução não sofre qualquer alteração. Duas questões se levantam: 

para onde mover o artigo selecionado e como evitar que ele não se sobreponha a outros 

artigos já arrumados. Infelizmente, nem sempre é possível movê-lo para a posição desejada. 

Nos testes computacionais efectuados, os autores consideram para o domínio admissível 

os seguintes conjuntos de valores:  ÉÊËÌÍÎÏÌÐÑÒË� , �ÊËÌÍÎÏÌÐÑÒË� Ó, ÉÔÕÎÖ×ÎÕ� , �ÔÕÎÖ×ÎÕ� Ó e É0, ØÙÒ×ÎÕ1 Ó, respectivamente para o comprimento (para o eixo dos yy), para a largura (para o 

eixo dos ��) e para a altura (para o eixo dos zz). Recorrem às duas instâncias do artigo de 

Egeblad e Pisinger (2009), às quais acrescentam o centro de massa das caixas e o seu peso. A 

combinação de todos os valores dá origem a 120 instâncias, 60 para cada um dos dois 

conjuntos. 

Concluem que, em termos médios, o empacotamento está muito bem equilibrado com o 

seu centro de massa quase no centro do domínio admissível, ao longo do eixo dos �� e ao 

longo do eixo dos ��. Quanto ao eixo dos zz encontra-se mesmo dentro do domínio 

admissível. Consideram esta situação peculiar porque, em aplicações práticas, é muito difícil 

conseguir que o centro de massa, em termos de altura, se situe na metade inferior do 

contentor, sem comprometer substancialmente as taxas de ocupação. 

Nos testes efectuados, conseguiram uma taxa média de ocupação de 76% para o primeiro 

conjunto de dados (que se revelou o mais desequilibrado), aumentando para 83% se 
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assumirem que o lucro de cada caixa é igual ao seu volume. Consideram estes resultados 

muito promissores porque a taxa de ocupação média é de 92% para problemas sem restrições 

de balanceamento. 

Estabelecem, também, comparações quanto à taxa de ocupação com a heurística 

proposta no trabalho de Eglebad e Pisinger (2009) e chegam à conclusão que, se eliminarem as 

condições de balanceamento, obtêm taxas ligeiramente superiores. 

Finalmente, o seu modelo MIP apresenta-se bom no cálculo de limites para o problema, 

quando comparado com outras relaxações alternativas. 

 

O trabalho mais actual sobre este tema deve-se a Moon e Nguyen que, no seu artigo de 

2013, e com base numa situação de transporte marítimo, abordam o problema de contentor 

único, com o objectivo de decidir qual o conjunto de artigos a arrumar no contentor, por 

forma a maximizar o volume total da carga transportada. Quanto às restrições adicionais 

contempladas, embora reconheçam que é importante que a base das caixas esteja 

integralmente suportada por outras caixas ou pelo chão do contentor, uma vez que no 

mercado estão disponíveis peças de esponja para preencher os espaços vazios e que 

asseguram o suporte necessário às caixas, acabam por deixar cair esta condição. Entendem 

que, para garantir o suporte lateral da carga, basta que pelo menos uma face das caixas esteja 

em contacto com as faces de outras caixas ou com as paredes do contentor. Adicionalmente, 

consideram que o peso da carga deverá estar uniformemente distribuído dentro do contentor. 

Começam por apresentar um modelo MIP baseado no trabalho de Baldi et al.(2012), com 

ligeiras alterações quanto à função objectivo utilizada que, em vez de maximizar o valor da 

carga vai maximizar o volume ocupado. Também alteram ligeiramente as restrições de 

balanceamento. 

Para resolver o problema, os autores propõem uma heurística híbrida, composta por duas 

etapas: numa primeira fase, a denominada estratégia de empacotamento, o objectivo consiste 

em arrumar, de forma admissível, as caixas no contentor utilizando uma estratégia de Deepest 

Bottom Left with Fill (DBLF) e uma heurística de tipo greedy, por forma a que o volume de 

ocupação seja o máximo possível. Numa segunda etapa procura-se melhorar a qualidade das 

soluções em termos de balanceamento da carga, recorrendo a algumas operações dos 

algoritmos genéticos. A estratégia de DBLF consiste numa estratégia de construção por blocos 

e é baseada no trabalho de Moura e Oliveira (2005). A diferença é que Moura e Oliveira 

trabalham em colunas ao longo da largura do contentor (ao longo do eixo dos ��) e Moon e 

Nguyen trabalham em blocos completos ao longo do chão do contentor. Quanto ao equilíbrio 

do peso da carga, recorrem a um algoritmo genético que, para cada descendente de uma 

determinada população, calcula a taxa de diferença do momento de força entre os lados 

esquerdo e direito (ou entre a frente e a retaguarda ou, ainda, entre ambas as direcções). Se 

essa taxa exceder o valor máximo admissível, esse descendente é descartado da população; 

caso contrário é acrescentado à nova população. 

Tal como outros autores, Moon e Nguyen avaliam a qualidade das suas soluções quanto à 

distribuição do peso da carga, como uma medida do desvio do centro de gravidade da carga 
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para o centro geométrico do contentor. Eles abordam e analisam separadamente o equilíbrio 

“esquerda-direita” (ao longo do comprimento – do eixo dos ��), o equilíbrio “frente-

retaguarda” (ao longo da largura – do eixo dos ��), e o equilíbrio em ambas as direcções. 

Afirmam que, de acordo com uma companhia de transportes marítimos, os níveis máximos 

aceitáveis são de 20% e 10%, respectivamente, para as diferenças nos momentos de força ao 

longo dos eixos dos �� e dos ��. Adicionalmente, as companhias esperam que esse desvio 

atinja os 5% e, idealmente, que atinja os 0%. 

Para analisar a qualidade das soluções obtidas com a sua heurística, Moon e Nguyen 

procedem à geração de um conjunto de dados tendo por base o conjunto já existente de 

Bischoff e Ratcliff (1995a). Consideram um contentor único com dimensões � = 1200, � =233 e � = 235. Quanto à carga, utilizam carga fortemente heterogénea, com um volume total 

que excede em 30% o volume do contentor. Os pesos das caixas são gerados considerando 

três cenários: entre 77 e 769 kg, entre 47 e 933 kg e entre 19 e 798 kg. 

Para avaliar o balanceamento da carga estudam separadamente os casos de 

balanceamento da direita para a esquerda, balanceamento da frente para trás e 

balanceamento entre ambos os sentidos. Para os dois primeiros casos consideram cinco 

cenários possíveis de desvio do centro de massa da carga relativamente ao centro geométrico 

do contentor: 5, 10, 20, 30 e 40%. Para o terceiro caso, fazem combinações entre estas 

percentagens, num total de 7 combinações diferentes. 

Concluem que o valor escolhido para o desvio máximo admissível terá um efeito 

significativo sobre a taxa de ocupação obtida, especialmente no caso do balanceamento da 

esquerda para a direita (ao longo do comprimento). Verificam que é muito mais difícil 

balancear o contentor ao longo do comprimento do que ao longo da largura. 

Note-se que esta heurística tem a vantagem de só aceitar soluções que se situem dentro 

do limite máximo de desvio admissível (ao contrário da restante literatura que, após o cálculo 

da solução admissível é que analisa se esse limite máximo é cumprido ou não). 

Recorrendo ao conjunto de dados de Liu et al. (2011), estabelecem comparações entre as 

soluções propostas em ambos os trabalhos. Consideram que as caixas podem rodar em 

qualquer direcção e assumem um desvio máximo admissível do centro de gravidade de 5%, 

quer lateralmente quer longitudinalmente. Avaliam as taxas médias de ocupação dos dois 

algoritmos e, para além disso, observam que, nos resultados obtidos com a sua heurística, o 

contentor se apresenta extremamente bem balanceado ao longo do comprimento e da 

largura. Também apresenta bons resultados quanto ao balanceamento ao longo da altura. 

Caso as restrições de balanceamento sejam ignoradas, a heurística de Moon e Nguyen 

apresenta melhores taxas de ocupação do que a heurística de Liu et al.. Se as restrições de 

balanceamento forem consideradas, os seus resultados também excedem os de Liu et al., 

excepto num conjunto de dados. 

Adicionalmente, confrontam os resultados do seu algoritmo com os de Baldi et al. (2012). 

Recorrendo ao mesmo conjunto de dados que estes autores, trabalham com restrições de 

balanceamento, quer ao longo do comprimento quer ao longo da largura, com um desvio 
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máximo admissível de 5%. Concluem que o desempenho da sua heurística compete 

directamente com o desempenho da heurística de Baldi et al.. 

Quanto à análise estrita das taxas de ocupação, sem contemplar qualquer condição 

quanto ao equilíbrio do peso da carga, comparam os resultados do seu algoritmo com os de 

outros oito disponíveis na literatura. 

 

Numa abordagem completamente distinta, Balakirsky et al. (2010) desenvolveram um 

simulador (Pallet Viewer) que permite simular e visualizar todo o processo de construção de 

uma palete, com um plano de empacotamento previamente definido através de uma dada 

heurística. Esta palete poderá ser construída com caixas e produtos completamente 

diferenciados. 

De cada vez que uma caixa é adicionada ou retirada da palete, o simulador calcula um 

conjunto de 11 métricas de avaliação da solução. O objectivo deste simulador consiste em 

permitir a comparação da qualidade dos padrões de empacotamento gerados por vários 

softwares comerciais (ou por várias heurísticas), de acordo com essas métricas distintas. 

De momento as métricas não contemplam o cálculo do centro de gravidade do conjunto 

da carga. No entanto, os autores referem a importância desta medida, uma vez que a palete 

poderá ser de difícil manuseamento caso o seu centro de gravidade se situe muito alto ou num 

dos lados da palete. 

 

 

4.3.2. A Distribuição do Peso da Carga como Critério Primário 

 

De acordo com os artigos pesquisados, Aminouny et al. (1992) são os primeiros a 

apresentar uma heurística que incorpora a distribuição uniforme do peso da carga como um 

critério primário, logo aquando do cálculo de uma solução admissível. Estes autores estudam o 

problema do balanceamento da carga dos aviões. Assumem que existem dois objectivos 

conflituosos quanto à arrumação da carga: utilizar o espaço eficientemente e balancear a carga 

para que o avião fique mais seguro e consuma menos combustível. No entanto, o seu 

algoritmo parte do pressuposto de que toda a carga foi previamente selecionada e agrupada 

em blocos e cabe totalmente dentro do avião, sendo que a única questão consiste em 

determinar onde arrumar esses blocos e não quais arrumar. 

Num problema de carregamento de aviões, a carga deverá ser equilibrada ao longo do 

comprimento do avião. Considera-se que o balanceamento da carga ao longo da largura não é 

fundamental porque aí o desequilíbrio será residual. Assim, será razoável a utilização de um 

modelo com uma dimensão (ao longo do comprimento) para o carregamento do avião. O 

objectivo consiste, então, em organizar um conjunto de blocos num depósito (num bin) 

unidimensional, de forma a que o centro de gravidade dos blocos fique o mais próximo 

possível de um determinado ponto-alvo. A carga não terá de estar perfeitamente balanceada 

para a frente e para trás, sendo suficiente que o seu centro de gravidade fique dentro de uma 

determinada região. Essa região aceitável dependerá do peso total da carga. 
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Os autores fazem o paralelismo com os camiões, modelando o problema do camião como 

uma barra unidimensional com dois suportes simples (eixos) colocados de forma arbitrária. O 

camião deverá ser carregado de forma a que o eixo mais pesado fique o mais leve possível. 

Baseiam-se num conceito de mecânica que mostra que minimizar o peso máximo de um eixo, 

é equivalente a carregar o camião de tal forma que o centro de gravidade da carga fique tão 

próximo quanto possível do ponto médio entre os dois eixos. 

Uma vez que, tal como já foi dito, todos os blocos cabem no contentor (avião ou camião), 

a única questão que precisa de ser resolvida consiste em determinar a ordem pela qual eles 

deverão ser arrumados. A ideia base dos autores consiste em acomodar primeiro os blocos 

menos densos, preenchendo o contentor do fundo para a frente. Isso será feito através da 

aplicação sucessiva de dois passos: arrumar o próximo bloco menos denso; transformar o 

problema num outro similar, mas com um novo ponto-alvo e menos um bloco para arrumar. O 

processo repete-se até todos os blocos terem sido acondicionados. 

A ideia base desta heurística garante aquilo que os autores denominam de 

“empacotamentos quase-balanceados”. Ou seja, se considerarmos o comprimento do maior 

bloco que tem de ser arrumado, esta heurística coloca os artigos de tal forma que o centro de 

gravidade da carga total não se desvie do ponto-alvo em mais do que metade do comprimento 

desse bloco ou, caso isto não seja viável, se situe o mais próximo possível desse valor. Assim, 

esta heurística é uma fonte de informação útil, mesmo quando não consegue determinar uma 

solução com boa qualidade: caso ela gere um padrão de carregamento cujo centro de 

gravidade se situe longe do ponto-alvo, ficamos a saber que não é possível encontrar um outro 

padrão com melhor qualidade. 

Estes autores não apresentam quaisquer testes computacionais nem estudos 

comparativos com outros algoritmos. No entanto, Davies e Bischoff (1999) aplicaram a 

heurística de Amiouny et al. ao seu conjunto de dados e concluíram que as soluções 

produzidas são geralmente aceitáveis, com desvios do centro de gravidade na ordem dos 5% 

ao longo do comprimento do contentor. 

 

Baseado no trabalho anterior, Mathur (1998) propõe uma abordagem diferente para o 

mesmo problema. Assim, considera um problema a uma dimensão, onde todos os artigos 

cabem no contentor (de facto, o comprimento do contentor é igual à soma do comprimento 

dos vários artigos). O objectivo do problema consiste apenas em decidir onde arrumar os 

vários artigos, de forma a que o centro gravidade da carga total se situe o mais próximo 

possível de um determinado ponto-alvo \. 

Após observar o algoritmo utilizado por Amiouny et al. (1992), Mathur conclui que este 

produz soluções que são unimodais relativamente à densidade. Assim, os artigos à esquerda 

do artigo mais denso estarão sempre ordenados por ordem crescente da sua densidade, e os 

artigos à direita do artigo mais denso, estarão sempre ordenados por ordem decrescente da 

sua densidade. No entanto, nem sempre a solução óptima corresponde a um padrão 

unimodal. 
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Mathur propõe, então, um modelo alternativo de knapsack para resolver o problema 

descrito, onde o objectivo consiste em determinar o valor de um conjunto de variáveis binárias 

que especificam, para todos os artigos, se estes se encontram arrumados à esquerda ou à 

direita do artigo mais denso de todos. Sendo este um problema NP-hard, o autor sugere um 

procedimento heurístico para calcular a sua solução. 

Mathur demonstra que a sua heurística consegue melhorar o "pior dos casos" da 

heurística de Amiouny et al.. Assim, em vez de um "pior caso" de metade do comprimento do 

maior artigo (1/2 × lÌÕÝ), a heurística de Mathur, no pior dos casos, terá o centro de 

gravidade da carga total a uma distância de 1/2 × lÌÕÝ�1 − w'/l'� do ponto-alvo, onde w' e l' correspondem, respectivamente, ao peso e ao comprimento do artigo menos denso (note-

se que os valores dos pesos (�!) e dos comprimentos (�!) foram previamente normalizados, de 

tal forma que ∑ �!+!&' = 1 e ∑ �!+!&' = 1, sendo   o número total de artigos a arrumar). 

O autor executa testes computacionais num conjunto de 400 problemas gerados 

aleatoriamente, comparando os resultados obtidos com a heurística de Amiouny et al.. 

Observa que, dos 400 problemas, a sua heurística melhorou o resultado em 85, enquanto que, 

para os restantes 315, a solução obtida foi igual à de Amiouny et al.. 

 

Já Chen et al. (1995) são os primeiros a propor um modelo analítico para formular este 

problema. Mais concretamente, estes autores debruçam-se sobre o problema geral de 

carregamento de contentores, a três dimensões, no qual um determinado conjunto de   

caixas com dimensões variadas terão de ser arrumadas num determinado conjunto de � 

contentores, também com dimensões variadas. O objectivo principal do problema consiste em 

arrumar, sempre que possível, todas as caixas nos � contentores disponíveis, procurando 

minimizar o desperdício resultante em cada um dos contentores utilizados. 

Os autores começam por apresentar um modelo de programação linear inteira mista para 

este problema genérico e, posteriormente, vão propondo algumas extensões ao mesmo. Por 

exemplo, apresentam as alterações necessárias ao modelo caso a orientação vertical das 

caixas seja fixa, ou caso o objectivo do problema consista na minimização do comprimento do 

contentor necessário ao empacotamento da totalidade das caixas. 

Para lidar com o equilíbrio do peso da carga, apresentam a expressão analítica de duas 

restrições que deverão ser integradas no modelo geral, e que permitem o controlo da 

distribuição do peso da carga ao longo do comprimento do contentor. Na prática, estas duas 

restrições estabelecem um limite mínimo e um limite máximo ao longo do eixo dos ��, dentro 

do qual a distância entre o centro da carga e o centro do contentor, tem de se situar. A 

distribuição ao longo da largura e da altura do contentor, não são contempladas. 

Para validar o seu modelo, os autores apresentam um exemplo ilustrativo com apenas seis 

caixas, no qual o objectivo consiste em arrumar a totalidade da carga num único contentor, no 

menor comprimento possível. Neste exemplo, a questão da distribuição do peso não é 

abordada. 
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Também Wodziak e Fadel (1996) referem a importância desta questão e salientam o facto 

de a maioria das metodologias para lidar com os problemas de empacotamento serem 

baseadas em heurísticas que dificilmente conseguem englobar à-priori as restrições de 

optimização da distribuição do peso. Para lidar com essa situação, os autores propõem um 

algoritmo genético para calcular os padrões de empacotamento, que engloba na sua função de 

avaliação, sempre que necessário, para além da distância do centro de gravidade carga ao 

ponto pretendido, um determinado factor de penalização. 

Nos problemas a uma dimensão apenas abordam, obviamente, a distribuição do peso da 

carga ao longo do comprimento. Já para os problemas a duas e três dimensões a distribuição 

do peso da carga é abordada transversal e longitudinalmente. 

Nos poucos testes computacionais apresentados (seis, no total), os resultados quanto à 

questão de como o peso se distribui são bons mas, no entanto, nos problemas a três 

dimensões, a metodologia proposta produz soluções com pouca (ou nenhuma) aplicabilidade 

prática. Sendo este algoritmo construído com camadas horizontais de caixas de alturas 

variáveis, ele irá produzir soluções com caixas com apoio inferior insuficiente (ou mesmo sem 

qualquer apoio). As camadas horizontais são geradas individualmente e empilhadas umas 

sobre as outras, sem qualquer consideração se as caixas da camada de baixo podem suportar 

as da camada de cima. Para além disso, os tempos computacionais apresentados para resolver 

os exemplos dados (que são de pequena dimensão), situam-se entre as 2 e as 8 horas. 

 

Fasano (2004), motivado por um problema real reportado pela Agência Espacial Europeia, 

propõe uma formulação MIP para o problema de empacotamento a três dimensões, com um 

contentor único. 

O autor começa por se centrar na criação de um modelo genérico que permita resolver o 

problema global de decidir como arrumar o maior número possível de caixas 

paralelepipédicas, dentro de um único contentor de formato também paralelepipédico. A 

colocação deverá ser feita de forma ortogonal, permitindo-se que as caixas sejam rodadas em 

qualquer um dos eixos. A formulação matemática obtida resulta num modelo com 3 1 + 7  

variáveis binárias e 3 � + 2� +  � − 1�/2 restrições, onde   representa o número total de 

artigos a arrumar. Para uma descrição mais detalhada do modelo de Fasano, consultar a 

Secção 3.4.3.. 

Numa fase posterior, o autor analisa as condições de balanceamento da carga, 

apresentando as necessárias extensões ao modelo MIP. Para a carga ser considerada bem 

equilibrada, o seu centro de gravidade global deverá ficar situado dentro de um dado domínio 

convexo contido no contentor. O autor apresenta, então, o conjunto de restrições que deverão 

ser adicionadas ao modelo MIP, e que consistem em estabelecer um limite inferior e um limite 

superior, para cada um dos três eixos, dentro dos quais o centro de gravidade da carga se 

deverá situar. Infelizmente, Fasano não quantifica esses limites, nem tece qualquer análise 

quanto aos valores admissíveis. Também não indica o que fazer quando não é possível colocar 

a carga de forma a respeitar esse domínio convexo. Não são apresentados quaisquer testes 

computacionais quanto a esta questão, limitando-se a referir que, relativamente ao modelo 

genérico, os tempos computacionais aumentam cerca de 25 a 30%. 
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O autor mostra, também, as condições que deverão ser acrescentadas ao modelo para 

lidar com artigos com formato do tipo Tetris. 

 

O problema de transporte marítimo (Master Bay Problem) é estudado no artigo de 

Ambrosino e Sciomachen (1998). Neste tipo de problema o objectivo consiste em definir o 

local de arrumação de um conjunto de contentores (o plano de estiva) num único navio, por 

forma a minimizar o tempo total de estiva e os custos de movimentação, que se incorrem ao 

carregar e/ou descarregar os contentores. 

O objectivo deste trabalho consiste em desenvolver e implementar um conjunto de regras 

que permitam definir bons planos de estiva, ao mesmo tempo que respeitam um conjunto de 

condicionantes, tais como, as características estruturais do navio, as características da carga, o 

equipamento de carregamento/descarregamento disponível, a existência de localizações 

específicas para alguns contentores, o equilíbrio e estabilidade do navio durante a viagem e 

durante as operações de carga e descarga, o destino da carga, entre outros. 

Uma das condicionantes consideradas por Ambrosino e Sciomachen, diz respeito à 

distribuição do peso da carga dentro do navio. Os autores consideram que a condição básica 

para uma boa estiva, tem a ver com uma distribuição uniforme do peso da carga. Só assim se 

poderá assegurar um navio estável, capaz de navegar em condições atmosféricas adversas, e 

capaz de manter a sua estabilidade após algumas operações de carga e descarga realizadas em 

portos intermédios. 

Assim, os autores baseiam-se num conjunto de regras aplicadas na prática do dia-a-dia de 

um estivador, e que permitem encontrar a forma mais apropriada para arrumar os 

contentores de modo a assegurar um navio equilibrado. Deverão existir condições de 

equilíbrio transversal e vertical do navio: o peso da carga situada no lado direito do navio 

deverá igualar, com uma pequena tolerância, o peso da carga arrumada do lado esquerdo, e o 

peso total de cada uma das camadas de contentores deverá ser superior ao peso total da 

camada imediatamente acima. São apresentadas as duas condições matemáticas utilizadas 

para formular estas condicionantes. 

Para resolver o problema, recorrem a uma abordagem de Constraint Satisfaction 

Programming. Uma vez que os procedimentos gerais de resolução de problemas de Constraint 

Satisfaction Programming não se revelam eficazes sob o ponto de vista computacional, os 

autores propõem uma metodologia heurística que consiste em duas fases principais: redução 

do domínio de pesquisa de soluções e a geração de valores. 

Infelizmente, não são apresentados quaisquer testes computacionais, nem quaisquer 

testes comparativos com outros modelos. Também o valor do desvio aceitável da diferença de 

peso entre a carga colocada no lado direito e a carga colocada do lado esquerdo do navio, não 

é quantificável. 

 

Também Sciomachen e Tanfani (2007) apresentam uma heurística para determinar os 

planos de estiva para a colocação de um conjunto de contentores num navio. Os contentores 

têm todos formato rectangular e, embora não sendo todos iguais, podem apresentar-se 
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apenas com duas dimensões padrão (de 20 ou 40 pés). Neste artigo, assume-se que os 

contentores cabem todos no navio. Assim, em termos teóricos, estamos a falar de um 

problema de carregamento a três dimensões, onde as caixas de carga são representadas pelos 

contentores, e o contentor único é representado pelo navio. 

Os autores consideram que é necessário assegurar um equilíbrio de peso em três 

vertentes: equilíbrio transversal (o peso do lado direito deverá ser equivalente, com uma 

ligeira tolerância, ao peso do lado esquerdo); equilíbrio horizontal (o peso na popa do navio 

deverá ser equivalente, com uma ligeira tolerância, ao peso da proa do navio); equilíbrio 

vertical (cada uma das várias camadas de contentores deverá ter um peso total inferior ao da 

camada imediatamente abaixo). 

Como se sabe, os navios não tem um formato rectangular regular. Para lidar com esta 

situação, a heurística proposta começa por dividir o navio em várias secções, de forma a 

distinguir o porão, o convés superior, a proa, a popa e outras zonas particulares onde não é 

possível colocar contentores. Cada uma destas secções será encarada como um depósito 

rectangular, sendo posteriormente preenchida com um algoritmo de empacotamento 

adequado. 

A secção maior, que representa cerca de 80% da dimensão do navio e que corresponde à 

maior zona possível com formato paralelepipédico é, por sua vez, dividida em subsecções 

todas idênticas e com as mesmas dimensões. Os restantes 20% representam secções especiais 

que serão consideradas e carregadas separada e individualmente. 

Para assegurar um equilíbrio transversal e horizontal de peso da carga, a heurística 

começa por designar para cada uma das subsecções normais (dentro da secção grande) um 

determinado número de contentores, de acordo com o seu peso (se apresentam um peso leve, 

mediano ou elevado), sendo cada um destes conjuntos de contentores ordenado por ordem 

decrescente de peso. 

Cada uma das subsecções será posteriormente preenchida com esses contentores já 

ordenados, utilizando um algoritmo geral de empacotamento de problemas a três dimensões 

(3D-BPP): começando na origem da subsecção, coloca os contentores desde a origem, 

trabalhando da esquerda para a direita e de baixo para cima. Os autores utilizam uma série de 

quatro critérios diferentes para determinar qual é a origem de cada uma das subsecções. 

Asseguram, assim, que o equilíbrio vertical do peso da carga irá ser preservado. 

Note-se que, embora se reporte a importância extrema de uma boa distribuição do peso 

no caso da carga marítima, os autores não tecem qualquer análise sobre como essa 

distribuição deve ser medida, nem dentro de que intervalo de valores se deve situar. 

Realizam testes computacionais em 15 instâncias facultadas por uma empresa de 

transportes marítimos, estabelecendo comparações com os resultados obtidos com um 

modelo de Programação Linear Binária proposto na literatura (Ambrosino e Sciomachen 1998). 

Os autores concluem que a sua heurística regista um bom desempenho quer em termos da 

qualidade das soluções calculadas, quer em termos de tempos computacionais. Note-se que 

aqui o conceito de qualidade da solução diz respeito unicamente ao tempo necessário para 
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carregar a totalidade dos contentores dentro do navio. Em nenhum momento os resultados 

obtidos quanto à distribuição do peso da carga são reportados e/ou analisados. 

 

Um tipo de transporte para o qual a distribuição uniforme do peso da carga é de vital 

importância, é o transporte aéreo. Chan et al. (2006) estudam o problema de transportes de 

carga aérea, no qual um conjunto de caixas de formato rectangular têm de ser arrumadas num 

conjunto de paletes tridimensionais que, ao contrário dos problemas de carregamento em 

contentores, não têm um formato rectangular regular. O feitio de qualquer avião é variável 

desde a frente até à cauda, fazendo com que também o feitio e as dimensões dos contentores 

onde a carga é arrumada sejam variáveis de acordo com o sítio do avião onde são colocados. 

Cada um destes contentores caracteriza-se por ter um custo diferente de utilização e um 

determinado limite de peso que pode suportar. O problema consiste, então, em selecionar 

uma combinação de contentores, dentro das disponíveis, que permita carregar a totalidade da 

carga enquanto minimiza o custo total de transporte. 

Nos problemas de transporte aéreo, a questão do equilíbrio do peso da carga é vital para 

a segurança dos voos. Geralmente, o método utilizado para garantir um equilíbrio adequado 

do avião, consiste em atribuir a cada um dos contentores que é colocado numa localização 

específica dentro do avião, um peso mínimo (pivot-weight) e um peso máximo da carga aí 

arrumada. A carga colocada em cada contentor deverá ter um peso o mais próximo possível do 

seu pivot-weight, procurando evitar-se situações extremas: quando um contentor está 

sobrecarregado e outro está desafogado. 

Para resolver o problema, Chan et al. propõem um processo em duas fases. Na primeira 

fase, constroem um modelo de Programação Linear (PL), contemplando apenas algumas 

restrições do problema real, nomeadamente o volume e peso máximo admissíveis dos 

contentores. Assume-se que se conhece de antemão o número disponível de contentores de 

cada tipo. Procura-se, assim, determinar um limite inferior global para o custo mínimo do 

problema. Esta fase providencia, também, a selecção de contentores de custo mais baixo. 

A segunda fase utiliza como base a solução calculada na fase anterior. Desta vez, recorre-

se a uma heurística iterativa para afectar as caixas aos contentores seleccionados, 

considerando todas as restrições relacionadas com os contentores (disponibilidade, 

dimensões, limite de peso e formato), com a companhia aérea (padrão de custos e 

disponibilidade da companhia aérea) e com os clientes (especificações e calendário para a 

entrega). Se todas as caixas cabem nos contentores seleccionados, então é possível alcançar a 

solução do limite inferior. Caso contrário, selecciona-se um contentor adicional através do 

modelo de PL descrito anteriormente e o processo de afectar as caixas às paletes reinicia-se de 

novo, com o algoritmo da segunda fase. 

Para optimizar a distribuição do peso da carga, o algoritmo de Chan et al., em cada 

iteração da segunda fase, selecciona o contentor a utilizar mediante o valor do rácio entre o 

peso total da carga já aí arrumada, e o seu pivot-weight. O contentor escolhido será aquele 

que apresentar o menor valor deste rácio. Posteriormente seleciona-se a caixa que melhor se 

adeque aos espaços vazios deste contentor, de acordo com uma lista de ordenação elaborada 

com um conjunto de nove regras. Nestas regras é possível encontrar uma quanto à arrumação 
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das caixas mais pesadas o mais próximo possível da base do contentor, trabalhando sempre no 

sentido de uma boa distribuição do peso da carga. 

Devido à inexistência de dados disponíveis na literatura com as características do 

problema descrito, os autores testam o seu algoritmo num conjunto de dados reais facultados 

por uma companhia aérea. Para um grupo de sete dias de operação, comparando o limite 

inferior calculado com a primeira fase do seu método, concluem que a companhia aérea 

poderá reduzir o número de contentores utilizados entre dois a três, por dia. Analisam, para 

cada contentor, a taxa de ocupação obtida, comparando-a com o rácio entre o peso total da 

carga e o seu pivot-weight, e salientando os bons resultados obtidos. Note-se que não são 

efectuados quaisquer estudos comparativos com outros algoritmos e a qualidade das soluções 

em termos de distribuição do peso da carga também não é avaliada. 

 

Também Kaluzny e Shaw, no seu artigo de 2009, estudam o problema de transportes 

aéreos, e mais concretamente o problema de balanceamento de carga em aviões militares. 

Para representar a questão da distribuição do peso, os autores recorrem ao conceito de 

“envelope do centro de gravidade”, que consiste numa região que define o desvio máximo 

admissível do centro de massa da carga ao centro de gravidade ideal, e que é dado pelas 

especificações do avião. O conceito de “envelope do centro de gravidade” aqui utilizado é, em 

tudo, similar ao conceito de “domínio a três dimensões” do artigo de Baldi et al. (2012). Assim, 

o carregamento equilibrado será aquele que arrume os artigos dentro do avião de tal forma 

que o centro de gravidade do avião carregado fique situado dentro do envelope do centro de 

gravidade do avião. Cada avião dispõe, assim, de um envelope de centro de gravidade 

específico, que limita até onde o centro de gravidade real se pode afastar do ideal. O 

empacotamento óptimo será aquele que tenha o centro de gravidade o mais próximo possível 

do centro de gravidade ideal. 

Geralmente, o envelope do centro de massa da carga é representado em três dimensões. 

No entanto, a preocupação principal na carga aérea tem a ver com a colocação do centro de 

massa em termos longitudinais. Pequenos desvios laterais podem, geralmente, ser 

compensados com a utilização do combustível nos tanques das asas. Quanto aos desvios do 

centro de massa ao longo do eixo vertical, eles raramente afectam o balanceamento do avião 

sendo, assim, ignorados neste artigo. Assim, o compartimento de carga da aeronave é 

modelado a duas dimensões, como um rectângulo, o mesmo sucedendo com os artigos. 

Para resolver o problema, os autores propõem um modelo de MIP, aplicado a um 

problema a duas dimensões, com um conjunto especializado de restrições para acelerar o 

tempo de cálculo de soluções para instâncias de grandes dimensões. A função objectivo do 

modelo consiste em minimizar a distância do centro de gravidade do avião já carregado ao 

centro de gravidade ideal do avião (o ponto de referência (0, 0)). O centro de gravidade de um 

avião já carregado será igual à soma da massa de cada um dos artigos, vezes a distância dessa 

componente ao ponto de referência. 

Para testar o seu modelo recorrem a dados reais que utilizam para gerar um conjunto de 

100 instâncias de teste. A medida latitudinal do envelope do centro geométrico é fixa em ± 1 



4. A Distribuição do Peso da Carga Dentro do Veículo de Transporte 

103 
 

metro a partir do centro do avião. Quanto à medida longitudinal, a sua extensão será uma 

função do peso da carga no avião. O seu valor será cada vez mais apertado, à medida que a 

carga transportada aumente. Avaliam as soluções encontradas e os tempos computacionais 

obtidos com (e sem) o conjunto especializado de restrições e observam que, com a introdução 

dos cortes, foi possível calcular uma solução admissível para todas as 100 instâncias, tendo-se 

obtido mesmo a solução óptima em 87 delas. 

 

Numa proposta mais recente, Liu et al. (2011) desenvolvem uma heurística híbrida de 

pesquisa tabu para o problema de carregamento a três dimensões com um sortido fortemente 

heterogéneo de caixas para acondicionar. O objectivo consiste em decidir como arrumar o 

conjunto de caixas rectangulares num único contentor, de forma a obter uma utilização 

máxima do espaço do contentor, e considerando um leque de restrições de ordem prática, 

entre as quais o apoio integral da base das caixas e a distribuição uniforme do peso da carga. 

Nesse sentido, os autores analisam a distribuição do peso da carga ao longo dos três eixos: do 

comprimento do contentor, da largura e da altura. O centro de gravidade da carga deverá 

estar o mais próximo possível do centro geométrico do chão do contentor. 

Este artigo expõe um procedimento híbrido que incorpora uma heurística de 

carregamento e uma metodologia para lidar com os espaços livres sobrantes, com técnicas de 

pesquisa tabu. 

A heurística de carregamento coloca sucessivamente as caixas de acordo com um 

conjunto de três estratégias: estratégia de orientação, estratégia de posição e estratégia de 

combinação das caixas em blocos. O procedimento de gestão dos espaços livres sobrantes 

encontra-se incorporado nesta heurística: aquando do carregamento de uma caixa no 

contentor, geram-se espaços livres que poderão não ser rectangulares; nessa situação, 

recorre-se a um procedimento de partição desses espaços, para assegurar que eles assumem 

um formato rectangular final, existindo, também, uma técnica para fundir espaços livres que 

tenham a mesma altura. 

De seguida, Liu et al. criam um método hibrido que engloba iterativamente a pesquisa 

tabu e a heurística de carregamento. O algoritmo começa por gerar uma solução inicial com a 

heurística de carregamento já descrita, que é depois incorporada num método de pesquisa 

tabu, permitindo gerar um determinado número de soluções admissíveis para o problema. 

Cada uma destas soluções é posteriormente transformada numa sequência de 

empacotamento que será avaliada de acordo com a função de avaliação do algoritmo de 

pesquisa tabu. O padrão melhor classificado será seleccionado como solução final. Repete-se o 

processo iterativamente até ocorrer um determinado critério de paragem. 

A função de avaliação da pesquisa tabu engloba três parcelas: uma para a percentagem de 

volume ocupado, outra para o rácio do peso da carga em relação ao limite do peso total do 

contentor, e uma terceira para a distribuição do peso da carga. Considerando que o centro de 

gravidade ideal da carga deverá estar a meio do comprimento do contentor, a meio da sua 

largura e na altura ideal a partir do chão do contentor, Liu et al. apresentam uma expressão 

matemática baseada na distância do centro de massa de cada caixa a esse ponto ideal, e que é 
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incorporada, com um ponderador, na função de avaliação do algoritmo de pesquisa tabu. Cada 

uma das três parcelas da função de avaliação tem um ponderador próprio, sendo o 

ponderador relativo ao volume da carga, normalmente o que apresenta o maior peso. 

Para avaliar as taxas de ocupação geradas pelo seu algoritmo, os autores efectuam testes 

computacionais para as 1500 instâncias de Bischoff e Ratcliff, negligenciando o peso das caixas 

e, consequentemente, as condições de limite do peso total e da distribuição equilibrada do 

peso da carga. Comparam os resultados obtidos com os de outros dez algoritmos publicados 

na literatura. 

Para avaliar a qualidade das suas soluções em termos da distribuição do peso, Liu et al. 

recorrem a três exemplos de dados reais, facultados por uma empresa Chinesa de transportes 

marítimos. Para cada um destes três exemplos, testam quatro cenários para a função de 

avaliação utilizada no algoritmo de pesquisa tabu, nomeadamente, variando os ponderadores 

atribuídos a cada uma das três parcelas que englobam a dita função. Assim, à medida que o 

valor do ponderador associado à percentagem de volume ocupado vai diminuindo por 

contrapartida do aumento do valor do ponderador associado à distribuição do peso da carga, 

observa-se, como seria de esperar, uma redução nas taxas de ocupação do contentor e uma 

diminuição da distância do centro de gravidade da carga ao centro de gravidade ideal do 

contentor. 

 

Finalmente, Paquay et al. (2014) apresentam um modelo de programação linear inteira 

mista para o problema de carregamento com contentores múltiplos diferentes, no qual 

introduzem um conjunto de restrições para modelizar a questão da distribuição do peso. O seu 

trabalho é motivado por uma aplicação à indústria dos transportes aéreos, verificando-se que 

o manual de controlo e carregamento da Boing exige que o centro de gravidade dos 

contentores (dos ULDs – unit load devices) se situe dentro de uma determinada área 

específica. Em termos horizontais, essa área é definita em torno do centro geométrico do 

contentor; em termos verticais, o centro de gravidade da carga deverá situar-se o mais baixo 

possível. Quanto a valores específicos para o intervalo admissível, eles depende do tipo de 

avião e de contentor (ULD) que são utilizados. 

As instâncias resolvidas são muito pequenas, com um número reduzido de caixas de carga, 

não sendo efectuada nenhuma análise quanto à distribuição do peso da carga. 

 

O artigo de Bortfeldt e Wäscher (2013) dispõe de uma listagem muito completa de 

autores que abordam não só o tema da distribuição do peso da carga como também outro tipo 

de restrições (fortes e fracas). 
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4.4. Medindo a Distribuição do Peso da Carga 

 

 

4.4.1. Noção de Distância 

 

Em termos matemáticos, quando falamos em distância entre dois pontos (sejam eles ß e 4), estamos a referir-nos a uma função que associa a dois elementos um número real, e que 

respeita as seguintes propriedades: 

• ser não negativa para quaisquer elementos: ³�ß, 4� ≥ 0; 

• ser simétrica para quaisquer elementos: ³�ß, 4� = ³�4, ß�; 

• ser nula quando os elementos são coincidentes: ³�ß, 4� = 0  ⇔ ß = 4; 

• obedecer à desigualdade triangular: ³�ß, ¥� ≤ ³�ß, 4� + ³�4, ¥�. 

 

Por exemplo, a distância euclidiana entre dois pontos ß e 4 do espaço tridimensional, 

com coordenadas ��; , �; , ©;� e ��à , �à , ©à�, é dada pela expressão: 

 ³�ß, 4� = á��; − �à�1 + ��; − �à�1 + �©; − ©à�1 (31) 

 

que facilmente se constacta que respeita as propriedades enumeradas, nomeadamente a que 

se refere à obtenção de um valor sempre não negativo. 

No nosso texto, o conceito de distância não deve ser entendido de forma matemática 

rigorosa, mas sim como uma medida da diferença (do afastamento) entre os valores das 

coordenadas de dois pontos. Uma consequência desta falta de rigor matemático é que, a 

medida à qual chamamos “distância” poderá não respeitar as propriedades acima enunciadas, 

particularmente a relativa à obtenção de valores sempre não negativos. De facto, neste texto, 

a medida denominada de “distância” irá apresentar valores positivos e negativos. 

Assim, por exemplo, se considerarmos dois pontos unidimensionais ß e 4 representados 

no eixo dos ��, 

 
Figura 4.3: Cálculo da distância entre dois pontos unidimensionais. 

 

a distância entre ambos será: ³�ß, 4� = 4 − 9 = −5 e ³�4, ß� = 9 − 4 = 5. 

 

 

4.4.2. Expressão Matemática da Distribuição do Peso da Carga 

 

Para avaliar a qualidade das soluções geradas pela nossa heurística em termos da 

distribuição do peso da carga, propomos uma medida baseada na distância ponderada do 

centro de gravidade das caixas ao centro do veículo. 
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Tal como já foi referido anteriormente, assumimos que cada caixa individual tem o seu 

peso uniformemente distribuído, o que nos permite fazer corresponder o seu centro de massa 

com o seu centro geométrico. Para além disso, num camião do tipo do que a empresa utiliza 

(um tractor com semi-reboque), a posição do centro de gravidade situa-se aproximadamente 

no centro geométrico do semi-reboque, uma vez que as rodas dianteiras do tractor raramente 

transportam qualquer carga. 

Assim, a nossa proposta consiste em medir a distância (o já referido afastamento) entre o 

centro de gravidade de cada caixa e o centro de gravidade do camião (que supomos 

coincidente com o seu centro geométrico), ponderá-la pelo peso individual de cada caixa, e 

calcular uma média ponderada dos valores obtidos. Note-se que, quando nos referimos aqui 

ao “camião”, estamos na verdade a falar do seu semi-reboque e não do camião como um todo, 

que é composto por um tractor e por um semi-reboque. À semelhança de outros conceitos, 

iremos utilizar os termos “camião”, “semi-reboque” e “contentor” de forma indistinta, como 

representativos do depósito grande onde a carga é arrumada. 

As distâncias serão medidas individualmente em relação a cada um dos três eixos do 

sistema de coordenadas. Considerando o centro do camião, poderemos ter valores positivos 

ou negativos para esta distância, consoante o centro da caixa se situe à direita ou à esquerda 

do centro do camião (para o eixo dos ��), ou consoante o centro da caixa se situe à frente ou 

atrás do centro do camião (para o eixo dos ��). Por exemplo, na figura seguinte, a caixa da 

imagem da esquerda terá um desvio positivo relativamente ao eixo dos �� e um desvio 

negativo relativamente ao eixo dos ��, e a caixa da imagem da direita terá um desvio positivo 

relativamente a ambos os eixos. 

 

 
Figura 4.4: (a) Desvio de peso positivo relativamente ao eixo dos �� e negativo relativamente 

ao eixo dos ��. (b) Desvio de peso positivo relativamente a ambos os eixos. 
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Se as caixas forem bem arrumadas, as distâncias positivas irão compensar as distâncias 

negativas e o peso da carga ficará bem distribuído ao longo do camião. De facto, ao calcular a 

média ponderada destas distâncias, quanto mais próximo de zero for o seu valor, mais 

uniforme será a distribuição do peso dentro do camião. 

Assim, para medir o desvio do peso da carga, em relação ao eixo dos �� e ao eixo dos ��, 

a expressão matemática formal será, respectivamente: 

 

³g(���� = ∑ Y¥g ���â;�¯;9��� − ¥g ���â;%�ãä���^ × ®g(�â;�¯;9� ∑ ®g(�â;�¯;9�  (32) 

 

³g(���� = ∑ Y¥g ���â;�¯;9��� − ¥g ���â;%�ãä���^ × ®g(�â;�¯;9� ∑ ®g(�â;�¯;9�  (33) 

 

Note-se que, no camião utilizado pela empresa, ¥g ���â;%�ãä��� = 1200 �� e ¥g ���â;%�ãä��� = 6800 ��. 

Já para o caso do eixo dos ©©, em vez de medirmos a distância entre o centro das caixas e 

o centro do veículo em termos da sua altura, vamos medir a distância do centro das caixas 

para o chão do veículo (para a coordenada © = 0), isto porque, para cada uma das caixas, 

quanto mais perto o seu centro de gravidade estiver do piso do camião, mais estável será a 

carga do camião (ou seja, quanto mais baixo for o centro de massa da carga, menor será a 

probabilidade de o veículo capotar). Assim, a expressão matemática formal será: 

 

³g(��©� = ∑ ¥g ���â;�¯;9�©� × ®g(�â;�¯;9� ∑ ®g(�â;�¯;9�  (34) 
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 Capítulo 5 

Heurística Construtiva Desenvolvida para o Problema 
 

 

 

5.1. Introdução 

 

Antes de explicarmos o funcionamento da heurística construtiva proposta para resolver o 

problema descrito no Capítulo 2, começamos por introduzir um conjunto de noções e 

notações fundamentais à compreensão do texto. 

Vamos assumir que, excepto em ocasiões devidamente anotadas, consideramos sempre 

que estamos a observar o camião/contentor da porta para dentro, ou seja, da retaguarda em 

direcção à cabine do condutor. Assim, a “parede” do camião que nos fica mais afastada, será a 

que se encontra junto à cabine do condutor, e a “parede” que nos fica mais próxima coincidirá 

com a porta do camião (com a “parede” mais afastada da cabine). 

Utilizando um sistema de coordenadas a três dimensões, vamos assumir que a origem se 

situa no canto inferior esquerdo mais à frente do camião (junto à cabine do condutor). A 

largura (�), o comprimento (�) e a altura (�) do camião serão representados, 

respectivamente, ao longo do eixo dos ��, dos �� e dos ©© (ver Figura 5.1). Para além disso, 

assume-se, sem qualquer perda de generalidade, que � ≥ �. 

Quanto à carga, iremos representar por ��, �� (�� ≥ ��) e ℎ� a largura, o comprimento e a 

altura das caixas do tipo � �� = 1,2, … , ��, independentemente de se tratar de caixas KLT ou 

de caixas GLT; h� representará o número total de caixas do tipo � a arrumar e 6 = ∑ h�%�&'  

retrata o número total de caixas a transportar. Todas as dimensões relativas à carga e ao 

contentor estão expressas em números inteiros. Para além dos valores das dimensões, 

conhecem-se, também, os valores dos pesos: \z representa o peso de cada uma das caixas 

individuais w �w = 1, 2, … , 6� e å�Â corresponde ao limite de peso do camião. Note-se que as 

caixas pertencentes todas ao mesmo tipo (com as mesmas dimensões), não têm 

necessariamente pesos iguais, dependendo dos produtos e materiais que têm acondicionados. 
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Figura 5.1: Sistema de coordenadas de colocação do camião. Quatro tipos de cantos. 

 

Uma vez que as caixas da empresa têm orientação vertical fixa, elas só poderão sofrer 

rotações de 900, o que significa que elas só podem ser colocadas no camião de duas formas 

distintas: se colocarmos a caixa com o seu comprimento paralelo ao eixo dos ��, dizemos que 

ela foi arrumada “ao comprido”, no sentido do comprimento, ou longitudinalmente (ver Figura 

5.2 (a)); se colocarmos a caixa com o seu comprimento paralelo ao eixo dos ��, dizemos que 

ela foi arrumada no sentido da largura ou transversalmente (ver Figura 5.2 (b)). 

 

 

Figura 5.2: (a) Colocação de carga longitudinalmente. (b) Colocação de carga 

transversalmente. 
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5.2. Ideia Base da Heurística 

 

Para além do objectivo óbvio e tradicional de maximizar a taxa de ocupação do camião 

por forma a minimizar o número de viagens necessárias ao transporte da totalidade da carga, 

uma das nossas principais preocupações prende-se, como já foi referido, com a obtenção de 

uma boa distribuição do peso da carga no interior do camião (quanto mais perto de uniforme, 

melhor). Para além disso, é também necessário assegurar que a base e as faces laterais das 

caixas estarão adequadamente suportadas. 

Para construir uma solução admissível para o problema que tenha em consideração o 

peso da carga e a sua estabilidade, propomos, neste trabalho, uma heurística construtiva por 

camadas horizontais, baseada em critérios de selecção de cantos livres. 

Uma das características fundamentais da nossa heurística consiste em colocar sempre 

cada uma das caixas num canto vazio do contentor. Com este procedimento, garantimos 

automaticamente que pelo menos duas faces laterais das caixas ficarão devidamente 

suportadas pelas paredes do camião ou pelas faces laterais de outras caixas previamente 

arrumadas, aproximando-nos do propósito de obtenção de soluções lateralmente estáveis. 

A vasta maioria das heurísticas construtivas encontradas na literatura inicia o seu 

procedimento pela ordenação das caixas de acordo com um conjunto de critérios, colocando-

as, em seguida, no contentor por essa ordem. Respeitando a sequência dada pelo critério de 

ordenação, essas heurísticas procuram depois um local dentro do contentor com espaço 

apropriado para arrumar a caixa seleccionada (a denominada caixa corrente). De certa forma, 

podemos dizer que estas heurísticas dão prioridade às caixas de carga, focando-se nelas 

enquanto elemento central da própria heurística. 

No nosso caso, a ideia base consiste em privilegiar os cantos livres do camião ao invés das 

caixas. Assim, iremos focalizar a nossa atenção na exploração de todos os cantos vazios 

existentes no camião, de acordo com um conjunto de regras. 

Para além de um critério de ordenação das caixas, teremos também um critério para 

ordenar os cantos livres disponíveis para arrumar essas caixas. De acordo com algumas 

características, procedemos à distinção entre quatro tipos diferentes de cantos livres. Estes 

cantos serão numerados (e ordenados) de 1 a 4 (de I a IV), devendo ser seleccionados 

sucessivamente, numa sequência em “formato de estrela”: a partir do canto esquerdo da 

frente do camião para o canto traseiro da direita, passando depois para o canto direito da 

frente do camião e, finalmente, para o canto traseiro esquerdo (ver Figura 5.1). 

A questão da distribuição do peso da carga é abordada, na maioria dos artigos de 

referência, através de uma estratégia de pós-processamento que, partindo de um padrão de 

empacotamento admissível previamente determinado, procura melhorar a forma como o peso 

da carga se distribui. A maioria destes algoritmos preocupa-se em construir uma solução 

admissível que optimize a taxa de ocupação do camião, e só depois, caso o peso da carga não 

esteja bem equilibrado, é que recorrem a um método de pós-processamento para melhorar 

este equilíbrio do peso. Ao ordenar os cantos livres do camião e ao seleccionar a caixa com o 

peso adequado para um canto livre específico, a nossa heurística procura incorporar 
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imediatamente a questão da distribuição do peso da carga aquando da construção da solução 

admissível. Trata-se, assim, de um método que lida com a questão da distribuição do peso 

como um critério primário (ver Secção 4.3.2.). 

Finalmente, e uma vez que este trabalho procura responder a um problema concreto de 

uma empresa real, é necessário assegurar que a solução determinada apresente todas as 

caixas com a respectiva base completamente apoiada. Tendo mais este constrangimento em 

mente, optámos por uma heurística baseada na construção de camadas horizontais com caixas 

todas da mesma altura. Uma consequência adicional desta opção, e de acordo com Eley 

(2002), é que as heurísticas baseadas na construção de camadas horizontais se revelaram boas 

na determinação de soluções com uma estabilidade lateral adequada. Também Bischoff e 

Ratcliff (1995a) referem que as heurísticas baseadas na construção de camadas verticais (como 

a construção de “paredes” ou de “torres” de caixas), especialmente quando originam 

“paredes” adjacentes com alturas diferentes, se demonstram instáveis aquando do transporte 

da carga, aconselhando mesmo, e sempre que possível, o recurso à construção de camadas 

horizontais. Um dos inconvenientes desta opção prende-se com situações de entregas 

múltiplas, o que, no nosso caso, não é uma questão. 

 

 

 

5.3. Definição de Cantos 

 

 

5.3.1. Definição de Cantos versus Pontos Extremos 

 

Um dos conceitos chave da nossa heurística consiste na colocação das caixas sempre junto 

a um canto livre. Assim sendo, julga-se conveniente apresentar uma explicação pormenorizada 

do que, neste trabalho, se entende por “canto livre”. 

O primeiro texto a introduzir uma definição rigorosa de canto livre deve-se a Martello et 

al. (2000). Os autores abordam o problema de arrumar ortogonalmente um conjunto de 

artigos de formato rectangular no menor número possível de contentores, analisando o 

problema a duas e a três dimensões. Consideram (e demonstram) que qualquer solução 

admissível para o problema pode ser substituída por outra equivalente onde todos os artigos 

são deslocados o mais possível para baixo, para a esquerda e para a frente do contentor, os 

denominados Padrões de Empacotamento Normalizados (para uma definição analítica e mais 

rigorosa deste conceito, consultar a Secção 5.9.1.). Com base nesta propriedade, de cada vez 

que mais uma caixa é seleccionada para ser arrumada, ela só poderá ser colocada em pontos ³ 

tais que as caixas já anteriormente arrumadas nunca fiquem á direita, atrás ou acima de ³. Ou 

seja, as caixas já arrumadas vão definir um envelope que separa as duas regiões onde as novas 

caixas podem ou não ser colocadas. Como consequência, o próximo artigo só poderá ser 

colocado em pontos onde o declive do envelope se altere de vertical para horizontal, isto é, 

nos denominados pontos de canto do envelope (ou simplesmente, cantos). Observando, como 

exemplo, a Figura 5.3 (a) que representa um problema a duas dimensões, o envelope das 10 
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caixas já arrumadas é dado pela linha a tracejado e os “pontos-canto” onde é possível colocar 

a próxima caixa são representados pelas 6 pintas a preto (um raciocínio semelhante pode ser 

transposto para os problemas a três dimensões; por razões de facilidade em termos de 

desenho, optou-se por apresentar apenas um exemplo visual a duas dimensões). 

Crainic et al. (2008) observam que a utilização de pontos-canto assim definidos, ou seja, 

limitados ao envelope da carga previamente arrumada, reduz o número de soluções a 

explorar, uma vez que a sua localização depende da sequência utilizada para arrumar as caixas 

no contentor. Observando a Figura 5.3 (b), facilmente conseguimos identificar mais dois 

pontos possíveis (duas pintas cinzentas) para a localização de novas caixas com dimensões 

adequadas. Assim, Crainic et al. propõem um novo conceito para a localização das caixas: o de 

pontos extremos. Na prática, os pontos extremos consistem numa extensão da noção de 

ponto-canto, permitindo explorar os espaços livres que se encontram dentro do dito envelope. 

Analiticamente, a ideia base de ponto extremo é que, quando um artigo w de dimensões 

(�z , �z , ℎz) é colocado dentro do contentor com o seu canto inferior esquerdo da frente na 

coordenada (�z , �z , ©z), para além dos pontos-cantos associados ao envelope da carga, geram-

se uma série de potenciais novos cantos livres, os denominados pontos extremos, que 

resultam da projecção nos eixos ortogonais do contentor, dos pontos de coordenadas 

(�z + �z , �z , ©z), (�z , �z + �z , ©z) e (�z , �z , ©z + ℎz). 

 

 
Figura 5.3: (a) Pontos-canto. (b) Pontos extremos. 

 (Figuras retiradas dos artigos (Martello et al. 2000) e (Crainic et al. 2008)). 

 

A vantagem de utilizar o conceito de pontos extremos em vez de pontos-canto, é que 

permite uma melhoria significativa nas taxas de ocupação dos contentores. 

 

 

5.3.2. Definição de Cantos Seleccionada 

 

Neste trabalho, o conceito de canto pode ser entendido como um meio-termo entre os 

dois conceitos anteriores. Assim, aqui, o conceito de envelope da carga e, mais 

concretamente, dos pontos onde o declive deste envelope se altera de vertical para horizontal, 
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não é utilizado. No nosso caso, o termo canto corresponderá à noção estrita de projecção nos 

eixos ortogonais do contentor, dos pontos de coordenadas (�z + �z , �z , ©z), (�z , �z + �z , ©z) e 

(�z , �z , ©z + ℎz), para o caso de se arrumar um artigo w de dimensões (�z , �z , ℎz) seguindo os 

padrões de empacotamento normalizados, ou seja, com o seu canto inferior esquerdo da 

frente na coordenada (�z , �z , ©z). 

Nesta altura torna-se necessário referir que a nossa heurística considera para colocação 

das caixas todos os cantos livres existentes no camião, não se limitando à noção de padrões de 

empacotamento normalizados. Embora reconhecendo que qualquer solução admissível pode 

ser transformada num padrão normalizado equivalente, através da deslocação das caixas de 

carga o mais para baixo, para a esquerda e para a frente possível, aproximando-as da origem 

do camião, entende-se que esta situação, ao centrar as caixas todas numa determinada zona 

do camião, não é benéfica para a distribuição equilibrada do peso da carga. 

Para ilustrar esta situação, vamos recorrer ao exemplo a duas dimensões da secção 

anterior (nestas circunstâncias, o termo "canto" representa o ponto onde duas superfícies 

diferentes se encontram, sendo que estas superfícies apenas contemplam as faces laterais do 

contentor ou das caixas anteriormente arrumadas). Se considerarmos que os artigos são 

sempre arrumados de acordo com um padrão normalizado, a nossa heurística irá originar os 6 

cantos da Figura 5.4 (a); já se seguirmos a colocação genérica utilizada pela nossa heurística, 

onde qualquer artigo pode ser arrumado com qualquer um dos seus quatro cantos em 

qualquer um dos cantos livres do contentor, iremos obter o conjunto de 12 cantos 

representados na Figura 5.4 (b). 

 

 
Figura 5.4: (a) Cantos seguindo um padrão normalizado. (b) Cantos gerados pela nossa 

heurística. 

 

Esta opção leva a que alguns pontos extremos (ver pontos ß e 4 da Figura 5.5) não sejam 

considerados para colocação de caixas produzindo, eventualmente, soluções com taxas de 

ocupação inferiores. No entanto, desta forma conseguimos garantir sempre que as caixas 

terão, em qualquer circunstância, pelo menos duas faces laterais suportadas. No caso de 

utilizarmos a noção lata de pontos extremos de Crainic et al., poderiam ocorrer situações de 



5. Heurística Construtiva Desenvolvida para o Problema 

115 
 

colocação de caixas sem qualquer apoio lateral – é fácil imaginar um artigo com dimensões 

suficientemente pequenas que, ao ser colocado junto a um determinado ponto-canto do 

envelope da carga não terá qualquer suporte lateral (por exemplo, a colocação do artigo nº 11 

junto ao ponto ß da Figura 5.5). 

 

 
Figura 5.5: Suporte lateral das caixas insuficiente ou, mesmo, inexistente. 

 

Voltando aos problemas a três dimensões, em situações de padrões genéricos de 

empacotamento (não normalizados), o termo “canto” corresponderá ao ponto onde três 

superfícies diferentes se encontram. Estas superfícies poderão ser uma das seis faces do 

contentor ou de caixas previamente arrumadas, sendo que uma delas terá, obrigatoriamente, 

de ser o chão do contentor ou o topo de uma caixa. 

Para a obtenção das expressões analíticas dos novos cantos gerados após a colocação de 

uma nova caixa w, é necessário ter em consideração qual o canto onde essa caixa foi 

arrumada. De forma genérica, podemos dizer que os novos cantos gerados correspondem à 

projecção nos eixos ortogonais do contentor, na direcção oposta ao canto livre de colocação 

do novo artigo, dos vértices desse artigo que são adjacentes ao canto livre em causa. 

Assim, na figura seguinte, se colocarmos o artigo w de dimensões (�z , �z , ℎz) com o seu 

canto inferior esquerdo da frente junto ao ponto ß (pinta preta com coordenadas (�; , �; , ©;)), 

geram-se três cantos livres novos (pintas cinzentas), que resultam da projecção nos eixos 

ortogonais do contentor, dos pontos de coordenadas (�; + �z , �; , ©;), (�; , �; + �z , ©;) e 

(�; , �; , ©; + ℎz) (ver Figura 5.6 (a)). Já se colocarmos o mesmo artigo w de dimensões 

(�z , �z , ℎz), mas agora com o seu canto traseiro inferior direito junto ao ponto 4 (pinta preta 

com coordenadas (�à , �à , ©à)), geram-se três cantos livres novos (pintas cinzentas), que 

resultam da projecção nos eixos ortogonais do contentor, dos pontos de coordenadas 

(�à − �z , �à , ©à), (�à , �à − �z , ©à) e (�à , �à , ©à + ℎz) (ver Figura 5.6 (b)). 
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Figura 5.6: (a) Colocação da caixa k com o seu canto inferior esquerdo da frente, junto ao 

canto A. (b) Colocação da caixa k com o seu canto traseiro inferior direito, junto ao canto B. 

 

 

5.3.3. Classificação dos Cantos Livres 

 

De cada vez que colocamos uma caixa dentro do camião, tal como já foi referido na 

Secção 5.2., fazêmo-lo sempre junto a um canto livre. Nesta situação, a caixa que estamos a 

arrumar ficará sempre com pelo menos três faces em contacto com outras caixas ou com as 

paredes do camião. Assim, e mediante a diversidade de faces da caixa que ficam apoiadas, 

cada canto livre do contentor será classificado como um dos seguintes tipos (ver Figura 5.1): 

• Tipo I: quando colocamos uma caixa num canto do tipo I, o seu lado esquerdo, a sua 

frente e a sua base ficam em contacto e, consequentemente, apoiados por outras 

caixas já anteriormente arrumadas, ou pelas paredes do camião; 

• Tipo II: quando colocamos uma caixa num canto do tipo II, o seu lado direito, a sua 

face traseira e a sua base ficam em contacto e em apoio com outras caixas ou com as 

paredes do camião; 

• Tipo III: quando colocamos uma caixa num canto do tipo III, o seu lado direito, a sua 

frente e a sua base ficam em contacto e em apoio com outras caixas ou com as 

paredes do camião; 

• Tipo IV: quando colocamos uma caixa num canto do tipo IV, o seu lado esquerdo, a 

sua face traseira e a sua base ficam em contacto e em apoio com outras caixas ou com 

as paredes do camião. 
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5.4. A Estratégia de Arrumação em Formato de Estrela 

 

A maioria dos algoritmos encontrados na literatura tendem a arrumar as caixas 

pertencentes a um mesmo tipo na proximidade umas das outras. Os critérios utilizados para 

ordenar as caixas (peso, altura, volume, …) levam, na maioria das vezes, a que estas sejam 

arrumadas em grupos constituídos por caixas todas do mesmo tipo. Ora, normalmente as 

caixas do mesmo tipo contêm os mesmos produtos e, por conseguinte, apresentam pesos 

semelhantes. A sua arrumação em estreita proximidade poderá conduzir a soluções com uma 

concentração do peso numa determinada região do camião. 

Para lidar com a questão da distribuição do peso da carga, a ideia principal da nossa 

heurística construtiva consiste em espalhar as caixas mais pesadas ao longo do camião, 

recorrendo a uma sequência em formato de estrela, trabalhando a partir dos lados do camião, 

para o seu centro. Assim, em cada uma das camadas, vamos colocar as caixas mais pesadas 

afastadas umas das outras, de maneira a contrabalançar o peso entre elas. 

Tal como já foi referido no início deste capítulo, o que esta estratégia em formato de 

estrela faz, é colocar as caixas sequencialmente em cada uma das camadas, começando do 

canto esquerdo da frente da camada para o seu canto traseiro da direita, e continuando para o 

canto frontal direito e finalmente para o seu canto traseiro esquerdo. Na prática, isto significa 

que as caixas serão arrumadas utilizando a sequência de cantos I → II → III → IV (ver Figura 

5.1 e Figura 5.7). O facto de a heurística dar prioridade aos cantos em vez das caixas, traduz-se 

na selecção em primeiro lugar de um canto de tipo I, e só depois na procura de uma caixa 

adequada para esse canto específico. Em caso de empate, ou seja, quando temos vários cantos 

de um mesmo tipo específico para escolher, daremos prioridade aos que estão mais perto das 

paredes do camião, trabalhando a partir dos lados, em direcção ao centro do camião. Assim, 

por exemplo, se tivermos dois cantos de tipo I disponíveis para colocar a próxima caixa (ver 

Figura 5.7), daremos prioridade ao canto que se encontre mais próximo da frente do camião 

(canto com o valor mais baixo para a coordenada dos ��), trabalhando desde os lados para o 

centro; já se tivermos dois cantos de tipo II disponíveis para colocar a próxima caixa, daremos 

prioridade ao canto que se encontre mais próximo da porta do camião (canto com o valor mais 

elevado para a coordenada dos ��). 

 

 

Figura 5.7: Dois cantos de tipo I disponíveis para arrumar a próxima caixa. 
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Os resultados de alguns testes computacionais preliminares mostraram que era possível 

melhorar a distribuição do peso da carga quando alternávamos a sequência dos tipos de canto, 

ao invés de mantermos a mesma sequência inalterada. Assim, e por exemplo, após 

arrumarmos quatro caixas, em vez de repetirmos outra vez a sequência I → II → III → IV 

para arrumar as próximas quatro caixas, vamos invertê-la, utilizando a sequência IV → III → 

II → I (ver Figura 5.8). Esta estratégia de inversão da sequência dos tipos de cantos, melhorou 

a qualidade das soluções em termos da distribuição do peso da carga. 

 

 

Figura 5.8: Alternando a sequência dos quatro tipos de canto. 

 

 

 

5.5. Representação das Soluções 

 

Para representar as soluções geradas pela nossa heurística optou-se por recorrer a uma 

representação matricial, proposta pela primeira vez por Ngoi e Whybrew, no seu artigo de 

1993 (ver, também, (Ngoi 1990) e (Ngoi et al. 1994)). 

Estas matrizes, mais tarde conhecidas como matrizes de Ngoi, consistem em matrizes 

tridimensionais onde se registam as coordenadas dos limites dos objectos. Cada uma delas é 

retratada por um conjunto de matrizes a duas dimensões que, por sua vez, reproduzem uma 

fatia horizontal (ou uma camada) de altura constante dentro da matriz tridimensional original. 

Estas matrizes a duas dimensões vão registar as alterações a nível da largura e do 

comprimento dos objectos para uma determinada altura. 

Assim, a primeira linha de cada uma das matrizes bidimensionais, excluindo a sua primeira 

posição, contém as coordenadas no eixo dos �� dos limites da largura das caixas; já a primeira 

coluna de cada uma das matrizes bidimensionais, excluindo o seu primeiro elemento, contém 

as coordenadas no eixo dos �� dos limites do comprimento das caixas. Quanto às coordenadas 

do eixo dos ©© (da altura), elas encontram-se representadas no elemento da primeira linha e 

da primeira coluna, em cada uma das matrizes bidimensionais. Note-se que a origem, tal como 
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referido no início deste capítulo, corresponde ao canto inferior esquerdo da parede da frente 

do camião, sendo definida como � = 0, � = 0 e © = 0, e não se encontra representada em 

nenhuma das matrizes. 

Recorrendo a um exemplo visual para explicar melhor o conceito das matrizes de Ngoi, 

vamos considerar um camião com dimensões ��, �, �� = �80,200,90�. No início, quando o 

camião se encontra vazio, ele será representado pela seguinte matriz (o valor zero simboliza os 

espaços vazios): 

 
Figura 5.9: Matriz de Ngoi de um camião vazio. 

 

Após a colocação de uma primeira caixa (com código 1) junto à origem, de dimensões ��', �', ℎ'� = �35, 32, 40�, a matriz anterior é substituída pelas duas matrizes seguintes: 

 

 

Figura 5.10: Matrizes de Ngoi referentes à colocação de uma caixa com código 1. 

 

Com a colocação de uma segunda caixa (com código 9) encostada à primeira, de 

dimensões ���, ��, ℎ�� = �35, 20, 50�, as matrizes anteriores alteram-se para: 

 

 

Figura 5.11: Actualização das matrizes de Ngoi após a colocação de uma segunda caixa. 

 

Finalmente, a colocação de duas novas caixas, a primeira de dimensões ��'', �'', ℎ''� =�35, 32, 40� e código 11, imediatamente por cima da caixa com código 1, e a segunda de 
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dimensões ���, ��, ℎ�� = �20, 20, 10� e código 7, imediatamente atrás da caixa com código 1, 

dão origem ao novo conjunto de matrizes de Ngoi: 

 

 

Figura 5.12: Estrutura final das matrizes de Ngoi após a colocação de quatro caixas no 

camião. 

 

As grandes vantagens da utilização desta representação matricial têm a ver com a 

facilidade de realização de operações com os objectos - quer seja a sua colocação no contentor 

ou a sua remoção, a facilidade na identificação dos espaços vazios (basta “olhar” para a matriz 

e procurar os zeros), a facilidade na identificação de possíveis sobreposições entre objectos, a 

possibilidade de pesquisar a localização de determinadas caixas específicas (bastando, para tal, 

procurar o código da caixa em questão) e a visualização simples do padrão de empacotamento 

associado à solução. 

Como veremos na secção seguinte, a utilização das matrizes de Ngoi revelou-se de 

extrema importância aquando da implementação da nossa heurística. 

 

 

 

5.6. Procedimento para Construir Camadas de Caixas GLT 

 

Tal como já foi referido anteriormente, a nossa heurística baseia-se na construção de 

camadas horizontais compostas por caixas todas da mesma altura. Os passos principais para a 

construção destas camadas são: 

• Passo 0: Considerar apenas as caixas do modelo GLT; 

• Passo 1: Agrupar as caixas anteriores de acordo com a sua altura; 

• Passo 2: Para cada um dos grupos anteriores, ordenar as caixas por ordem decrescente 

do seu peso; 
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• Passo 3: Para cada um dos grupos já ordenados: 

o 3.1. Iniciar uma camada nova, completamente vazia, de altura igual à altura do 

grupo actual; 

o 3.2. Seleccionar o próximo canto a receber uma caixa (de acordo com a estratégia 

em estrela – ver a Secção 5.4.). 

Seja #∗ o canto seleccionado (denominado de canto corrente), com um espaço livre 

associado de dimensões �¡` e �¡`, respectivamente para o comprimento e para a 

largura. 

o 3.3. Seleccionar a próxima caixa a arrumar (da mais pesada para a mais leve). 

Sejam �à e �à o comprimento e a largura dessa caixa (denominada de caixa ²). 

Se [��à ≤ �¡` g �à ≤ �¡`� �y ��à ≤ �¡` g �à ≤ �¡`�] = �g�³*³g, ou seja, se a 

caixa ² cabe no espaço livre associado ao canto #∗, utilizar os quatro passos 

seguintes para determinar como arrumar a caixa ² no canto corrente #∗: 

� 3.3.1. calcular � �à⁄ . Caso o resto desta divisão seja igual a zero, arrumar a caixa 

transversalmente junto ao canto #∗ e seguir para o Passo 3.2.; 

� 3.3.2. caso contrário, calcular � �à⁄ . Caso o resto desta divisão seja igual a zero, 

arrumar a caixa longitudinalmente junto ao canto #∗ e seguir para o Passo 3.2.; 

� 3.3.3. caso contrário, se �à < �¡` e �à < �¡`, arrumar a caixa transversalmente 

junto ao canto #∗ e seguir para o Passo 3.2.; 

� 3.3.4. caso contrário, se �à < �¡`  e �à < �¡`, arrumar a caixa longitudinalmente 

junto ao canto #∗ e seguir para o Passo 3.2.; 

� 3.3.5. caso contrário, a caixa ² não cabe junto ao canto corrente #∗. Então, 

mantendo como canto corrente o mesmo canto #∗, reiniciar o Passo 3.3. e 

seleccionar uma caixa nova. 

o 3.4. Caso nenhuma das caixas disponíveis caiba no canto corrente #∗, continuar 

para o Passo 3.2. e seleccionar o próximo canto, mantendo o mesmo tipo do canto 

corrente. 

o 3.5. Caso nenhum dos cantos livres do tipo corrente tenha espaço livre suficiente 

para receber uma das caixas disponíveis, ir para o Passo 3.2. e seleccionar um novo 

canto do tipo seguinte (respeitando a sequência da estratégia em estrela). 

o 3.6. Caso todos os cantos livres da camada corrente tenham sido explorados, 

tendo-se concluído que não existe espaço livre suficiente para acomodar mais 

nenhuma das caixas ainda por arrumar, fechar esta camada e prosseguir com a 

abertura de uma nova camada, repetindo todo o processo (ir para o Passo 3.1.). 

Continuar iterativamente, até que todas as caixas do grupo corrente tenham sido 

arrumadas numa camada. 

• Passo 4: Avançar para o próximo grupo de caixas ordenadas, e prosseguir com o Passo 

3. 
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• Passo 5: repetir os Passo 3 e 4 até que todas as caixas do modelo GLT tenham sido 

arrumadas numa das camadas. 

 

Os Passos 3.3.1. a 3.3.4. são utilizados para decidir como arrumar a caixa ² no canto 

corrente #∗: se transversalmente ou se longitudinalmente. A ideia que orienta estes quatro 

passos prende-se com a optimização do espaço livre ao longo da largura do camião, que é 

gerado após a arrumação de uma caixa ² no canto #∗. Com estes quatro passos, pretendemos 

garantir que o espaço livre remanescente ao longo da largura do camião irá permitir a 

colocação de caixas com dimensões idênticas às da caixa ², ao mesmo tempo que se minimiza 

o desperdício. Este procedimento é útil especialmente em situações de carga fracamente 

heterogénea, que é o caso da carga utilizada pela empresa que motivou este trabalho. 

Qualquer um dos passos 3.3., 3.4. ou 3.5., invocam o Passo 3.2. para pesquisar um novo 

canto livre. Esse novo canto livre poderá ser do mesmo tipo do canto corrente (Passo 3.4. - 

quando não se encontra uma caixa com dimensões adequadas ao canto vazio corrente), ou 

poderá ser do próximo tipo na sequência de cantos. Apenas em duas situações o tipo do canto 

corrente é alterado: caso o canto actual tenha sido devidamente ocupado por uma caixa 

(Passo 3.3.), ou caso não exista nenhuma caixa disponível compatível com algum dos cantos 

vazios do mesmo tipo do corrente (Passo 3.5.). A ideia por trás deste procedimento tem a ver 

com a já referida “prioridade aos cantos” em vez da “prioridade às caixas”. Assim, para um 

dado canto específico, pesquisam-se todas as caixas disponíveis, até se encontrar uma com as 

dimensões adequadas. Somente quando essa caixa não existe, é que se avança para um novo 

canto (do mesmo tipo ou do tipo seguinte). 

 

Na secção anterior referimos que optámos por representar as nossas soluções através das 

matrizes de Ngoi e que esta opção se revelou de extrema importância. Vejamos, agora, 

porquê. 

Cada uma das camadas geradas pelo Procedimento para Construir Camadas de Caixas GLT 

que acabámos de descrever, será retratada através de uma matriz bidimensional de Ngoi. Uma 

vez que cada uma destas camadas é construída com caixas todas da mesma altura, parece 

natural utilizar uma matriz que represente uma fatia de altura constante ao longo do chão do 

camião, para retratar essa camada. 

A grande vantagem de utilizarmos esta representação, é que não temos necessidade de 

manter um registo dos cantos disponíveis nem das dimensões dos espaços livres a eles 

associados. Para além disso, os espaços livres não necessitam de ser completamente disjuntos, 

podendo, mesmo, ocorrer situações em que temos cantos com espaços livres comuns. Assim, 

de cada vez que temos de seleccionar um novo canto, basta explorar a matriz da camada 

respectiva, examinando os seus zeros numa sequência específica e de acordo com algumas 

regras. Depois disso, e para arrumarmos uma determinada caixa no canto seleccionado, basta 

calcular as dimensões do espaço livre associado a esse canto e analisar se estas são suficientes 

para acomodar a caixa, ou não. 
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Vejamos como este procedimento funciona, através de um exemplo ilustrativo. Para tal, 

observe-se a matriz seguinte (ver Figura 5.13) que retrata uma camada com largura igual a 

100, comprimento igual a 200 e altura igual a 40: 

 

 
Figura 5.13: Matriz de Ngoi representativa de uma camada com (W,L,H)=(100,200,40). 

 

Esta camada já tem duas caixas arrumadas: a caixa número 1 está colocada junto à origem 

da camada e tem dimensões ��', �', ℎ'� = �20, 10, 40�; a caixa número dois está colocada 

imediatamente a seguir, nas coordenadas ��, �, ©� = �20,0,0� e tem dimensões ��1, �1, ℎ1� =�10, 5, 40�. Note-se que este exemplo não segue a sequência em formato de tipo estrela para 

colocar as caixas. Ele é aqui utilizado meramente para ilustrar as possíveis diferenças quanto às 

dimensões dos espaços livres associados aos vários cantos e, também, quanto à possibilidade 

de sobreposição entre elas. 

Comecemos, então, por observar que esta camada tem seis cantos disponíveis para 

colocar a próxima caixa: três do tipo I, um do tipo II, um do tipo III e um último do tipo IV. Os 

três cantos do tipo I encontram-se nas coordenadas ��, �, ©� = �30,0,0�, ��, �, ©� = �20,5,0� e ��, �, ©� = �0,10,0� e os seus espaços livres correspondentes têm dimensões iguais a ��, �, ℎ� = �70,200,40�, ��, �, ℎ� = �80,195,40� e ��, �, ℎ� = �100,190,40�. Quanto ao canto 

único de tipo II, ele está localizado nas coordenadas ��, �, ©� = �100,200,0�. Todo o espaço à 

sua esquerda e à sua frente se encontra livre para receber novas caixas, podendo apresentar 

três dimensões possíveis: ��, �, ℎ� = �100,190,40�, ��, �, ℎ� = �80,195,40� ou ��, �, ℎ� =�70,200,40�. O canto único de tipo III situa-se nas coordenadas ��, �, ©� = �100,0,0�, tendo 

livre todo o espaço à sua esquerda e atrás de si, com dimensões iguais a ��, �, ℎ� =�70,200,40�. Finalmente, o canto de tipo IV situa-se nas coordenadas ��, �, ©� = �0,200,0� e 

tem livre todo o espaço à sua direita e à sua frente, com dimensões ��, �, ℎ� = �100,190,40�. 

Utilizando a matriz da figura anterior, não temos de manter nenhuma lista com a 

informação que acabámos de escrever; basta observar a matriz e deduzir a informação 

necessária. Esta situação revela-se bastante útil em termos de esforços computacionais. 

 

Para aprofundar a compreensão do funcionamento do Procedimento para Construir 

Camadas de Caixas GLT, bem como a utilização das matrizes de Ngoi, vamos agora recorrer a 

um segundo exemplo. Para tal, vamos considerar que estamos a construir uma camada de 

altura 40, na qual já foram arrumadas quatro caixas (as quatro caixas mais pesadas) de 

dimensões ��', �', ℎ'� = �20, 10, 40�, ��1, �1, ℎ1� = �10, 5, 40�, ���, ��, ℎ�� = �20, 20, 40� e ���, ��, ℎ�� = �20, 20, 40�, de acordo com a estratégia de colocação em forma de estrela. 

Nesta situação, a matriz de Ngoi corrente será: 
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Figura 5.14: Matriz de Ngoi após colocação de quatro caixas. 

 

Seguindo a Estratégia de Arrumação em Formato de Estrela e o Procedimento para 

Construir Camadas de Caixas GLT, o próximo canto a receber uma caixa será um canto de tipo 

IV. Neste momento, existem dois cantos desse tipo: um nas coordenadas ��, �, ©� =�0, 180, 0� e outro nas coordenadas ��, �, ©� = �20, 200, 0�. Vamos supor que a próxima caixa 

mais pesada tem dimensões ���, ��, ℎ�� = �10, 30, 40�. Para descobrir a localização do 

próximo canto e analisar se ele tem espaço livre suficiente para receber a caixa número 5, a 

nossa heurística vai explorar a matriz de Ngoi da figura anterior, de baixo para cima e da 

esquerda para a direita, à procura do primeiro valor igual a zero. Neste caso, o primeiro zero 

que encontra situa-se na 5ª linha e na 2ª coluna da matriz (a linha e a coluna cinzentas não são 

consideradas para a contagem da dimensão da matriz). Trata-se do primeiro espaço livre 

associado a um canto de tipo IV, que se situa nas coordenadas ��, �, ©� = �20,200,0�. O 

espaço livre associado a este canto, tem duas dimensões possíveis: ��, �, ℎ� = �60,200,40� ou ��, �, ℎ� = �70,180,40�. Qualquer uma delas é suficiente para receber a caixa número 5. 

Neste caso, e como o rácio � ��⁄ = 100 30⁄  não tem resto nulo, mas o rácio � ��⁄ =100 10⁄  já tem, a caixa é arrumada no sentido longitudinal, resultando na seguinte 

actualização da matriz de Ngoi: 

 

 

Figura 5.15: Actualização da matriz de Ngoi após colocação da quinta caixa. 

 

Para a colocação de uma 6ª caixa de dimensões ���, ��, ℎ�� = �10, 10, 40� num canto de 

tipo III, vamos explorar a matriz anterior, de cima para baixo e da direita para a esquerda, 

encontrando o primeiro zero na 1ª linha e 3ª coluna, correspondente a um canto de tipo III de 

coordenadas ��, �, ©� = �80,0,0�. A colocação da caixa neste canto dá origem à seguinte 

actualização da matriz de Ngoi:  
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Figura 5.16: Actualização da matriz de Ngoi após colocação da sexta caixa. 

 

O procedimento repete-se, sucessivamente, para a construção de cada uma das camadas, 

sendo a pesquisa dos zeros feita na seguinte sequência: 

• Canto de tipo I: explorar a matriz de cima para baixo e da esquerda para a direita, 

avançando ao longo do eixo dos �� e dos �� no sentido crescente (do menor para o 

maior valor das coordenadas), até se encontrar o primeiro valor igual a zero; 

• Canto de tipo II: explorar a matriz de baixo para cima e da direita para a esquerda, 

avançando ao longo do eixo dos �� e dos �� no sentido decrescente (do maior para o 

menor valor das coordenadas), até se encontrar o primeiro valor igual a zero; 

• Canto de tipo III: explorar a matriz de cima para baixo e da direita para a esquerda, 

avançando ao longo do eixo dos �� no sentido crescente (do menor para o maior valor 

da coordenada de �) e ao longo do eixo dos �� em sentido decrescente (do maior para 

o menor valor da coordenada de �), até se encontrar o primeiro valor igual a zero; 

• Canto de tipo IV: explorar a matriz de baixo para cima e da esquerda para a direita, 

avançando ao longo do eixo dos �� em sentido decrescente (do maior para o menor 

valor da coordenada de �) e ao longo do eixo dos �� em sentido crescente (do menor 

para o maior valor da coordenada de �), até se encontrar o primeiro valor igual a zero. 

 

 

 

5.7. Procedimento para Carregar os Camiões 

 

Após a execução do Procedimento para Construir Camadas de Caixas GLT, todas as caixas 

GLT que é necessário transportar foram atribuídas a uma camada, resultando esse 

procedimento num conjunto de camadas horizontais, cada uma das quais constituída por 

caixas todas da mesma altura, e que terão de ser posteriormente arrumadas num (ou em 

vários) camiões. 

Tal como referido no Capítulo 3, nos problemas de empacotamento a três dimensões com 

contentores múltiplos, existem duas estratégias fundamentais para ir ocupando os camiões e, 

consequentemente, para determinar o número de camiões necessário para transportar a 

totalidade da carga: a estratégia sequencial e a estratégia simultânea (ver Secção 3.4.4.1.). 

Para decidir como dispôr as várias camadas dentro do camião, a nossa heurística recorre a 

uma estratégia sequencial. 
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Este procedimento inicia-se com o cálculo de um limite inferior simples para o número de 

camiões necessários ao transporte de toda a carga (ou, no nosso caso, para o número de 

viagens que o camião terá de efectuar). Para tal, iremos utilizar o denominado Limite Inferior 

Contínuo, �> (ver (Faroe et al. 2003) e, também, a Secção 3.4.2.): 

 

 �å ≥ ?∑ �h� × �� × �� × ℎ��%�&' � × � × � @ (35) 

 

Tentaremos, sempre que possível, arrumar toda a carga em  �å camiões através da 

seguinte estratégia: 

• Passo 1: Agrupar as camadas de acordo com a sua altura (tratam-se dos mesmos 

grupos de caixas do Procedimento para Construir Camadas de Caixas GLT, mas agora já 

com as camadas formadas); 

• Passo 2: Ordenar os grupos anteriores: 

o por ordem decrescente do seu número de camadas; 

o em caso de empate, ordená-los por ordem decrescente de seu volume total; 

o em caso de empate, ordená-los por ordem decrescente do valor da sua altura. 

• Passo 3: Para cada um dos grupos, 

o ordenar as suas camadas por ordem decrescente da taxa de ocupação da sua base, 

ou seja, por ordem decrescente da taxa de ocupação relativa ao rácio entre a base 

das caixas que estão arrumadas na camada e a área da própria camada (a área do 

chão do camião). Esta taxa é calculada como �∑ �� × ��¤�&' � �� × ��⁄ , onde � se 

refere ao número de caixas arrumadas na camada corrente; 

o em caso de empate, ordenar as camadas por ordem decrescente do seu peso total. 

• Passo 4: Para cada um dos grupos, colocar as camadas já ordenadas sequencialmente 

dentro de um camião, umas sobre as outras, respeitando a altura limite do camião e 

certificando-se que cada caixa individual tem a sua base integralmente suportada. 

Utilizar tantos camiões quanto os necessários, até que todas as camadas estejam 

arrumadas. 

• Passo 5: Se todas as camadas cabem em  �å camiões, o procedimento termina (todas 

as caixas foram arrumadas no menor número possível de camiões); caso contrário, 

avançar para o Passo 6. 

• Passo 6: Caso o número de camiões exceda  �å, e existam alguns camiões com uma 

taxa de ocupação relativamente baixa, tentar reduzir o número total de camiões 

utilizados através da combinação de camadas pertencentes a grupos diferentes. Para 

tal, utilizar o Procedimento para Combinar Camadas (ver Secção 5.8.). 

 

Os critérios de ordenação utilizados no Passo 2 partem da ideia de tentar maximizar a taxa 

de ocupação dos camiões e de trabalhar no sentido de garantir o apoio correcto da base de 

cada uma das caixas. Para tal, dá-se prioridade aos grupos de caixas que têm um maior 
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número de camadas e que, tendencialmente, serão os grupos com o maior número de caixas 

do mesmo tipo (todas iguais) e com uma maior taxa de ocupação da base de cada uma das 

suas camadas. Depois, e apenas em caso de empate no critério anterior, dá-se primazia aos 

grupos de caixas com maior volume total de carga e, finalmente, aos tipos de caixas mais altas 

(por serem mais difíceis de arrumar em fases posteriores). 

Já no Passo 3 do procedimento anterior, a razão para ordenar as camadas em primeiro 

lugar por ordem decrescente da taxa de ocupação da sua base, prende-se com a necessidade 

de assegurar um bom apoio da base da camada seguinte. Ao proceder assim, quando vamos 

acomodar uma camada nova, sabemos que a camada imediatamente abaixo terá um topo cuja 

superfície tem uma área maior ou igual à área da superfície da base da camada nova. Mesmo 

assim, com este procedimento, não obtemos uma garantia total de que todas as caixas de 

carga terão a sua base integralmente apoiada. Poderão ocorrer situações em que a base de 

algumas caixas sobressaia da camada que lhe serve de suporte, ficando sem o suporte integral. 

Nas aplicações efectuadas com os dados reais fornecidos pela empresa, este 

procedimento originou soluções de boa qualidade quanto ao suporte integral da base das 

caixas. Isto sucede porque, tal como referido anteriormente, a carga desta empresa se 

caracteriza por ser fracamente heterogénea. É de relembrar que as camadas são construídas 

com caixas todas da mesma altura, o que conduzirá, principalmente, a camadas de caixas 

todas com as mesmas dimensões e, consequentemente, a camadas com um topo uniforme. 

Nestas circunstâncias, para cada valor possível de altura (ou seja, para cada um dos grupos do 

procedimento anterior), as camadas tenderão a ter um aspecto idêntico, o que, ao sobrepô-las 

umas sobre as outras, irá assegurar um suporte adequado da base de cada uma das caixas 

individuais. 

Recorde-se ainda que, tal como referido na Secção 2.4., a empresa permite a existência de 

situações esporádicas em que algumas caixas apresentem parte da sua base sem qualquer 

suporte inferior. No entanto, não foram capazes de quantificar qual a percentagem da base 

das caixas que é tolerável que fique no vazio. Nestas situações, esses espaços vazios poderão 

(e deverão) ser preenchidos com certos tipos de esponjas disponíveis no mercado, ou mesmo 

com caixas vazias. 

Ainda no Passo 3, as camadas são ordenadas por ordem decrescente do seu peso total, 

numa tentativa de colocar sempre primeiro as camadas mais pesadas junto ao chão do 

camião. Procura-se, assim, promover o equilíbrio da carga em termos de altura. Para além 

disso, e uma vez que cada uma das camadas individuais é construída sucessivamente com 

caixas ordenadas por ordem decrescente do seu peso, as camadas com taxas de ocupação 

superiores, tenderão a ser maioritariamente também as mais pesadas. 

 

Outro aspecto a referir é que, uma vez que a nossa heurística constrói as camadas desde 

os lados para o centro do camião, os espaços livres situam-se, sobretudo, no centro do camião. 

Esta característica deve-se à estratégia utilizada para escolher os cantos e também ao tipo de 

carga utilizada – fracamente heterogénea. 
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5.8. Procedimento para Combinar Camadas 

 

Este procedimento é utilizado para tentar reduzir o número total de camiões utilizados 

(nas situações em que é superior a  �å), transferindo algumas caixas entre veículos, e 

tentando arrumar toda a carga em  �å camiões. Tem por base a classificação dos camiões de 

acordo com a sua taxa de ocupação. 

 

• Passo 1: Ordenar os camiões por ordem decrescente da sua taxa de ocupação. 

• Passo 2: Manter abertos os primeiros  �å camiões (ou seja, os  �å camiões que 

apresentam as maiores taxas de ocupação) e esvaziar os restantes, preservando a 

estrutura das camadas previamente construídas. 

• Passo 3: Verificar se é possível empilhar algumas destas camadas no topo de alguns 

dos  �å camiões abertos, tendo em atenção as restrições de apoio integral da base 

das caixas e de limite de altura do camião. 

• Passo 4: Caso se mantenham algumas caixas por arrumar, realizar um procedimento 

de pesquisa local para ver se elas cabem, uma a uma, nos espaços livres de algum dos  �å camiões abertos. Dar prioridade à melhor combinação entre espaço vazio e caixa, 

ou seja, à combinação que minimize o desperdício, escolhendo os camiões por ordem 

decrescente da sua taxa de ocupação. A arrumação destas caixas nos espaços livres 

seleccionados, deverá ser feita de acordo com a Estratégia de Arrumação em Formato 

de Estrela. 

• Passo 5: Caso não seja possível acomodar todas as caixas sobrantes nos espaços vazios 

dos  �å  camiões abertos, 

o 5.1. aplicar o Procedimento para Construir as Camadas a essas caixas sobrantes, 

dando origem a um conjunto de novas camadas; 

o 5.2. abrir um veículo novo; 

o 5.3. tentar empilhar estas camadas novas umas sobre as outras, respeitando a 

restrição de apoio integral da base das caixas e sem ultrapassar o limite de altura 

do camião; 

o 5.4. se ainda permanecerem algumas caixas por arrumar, efectuar um 

procedimento de pesquisa local para ver se elas cabem, individualmente, em algum 

dos espaços vazios do camião actual; 

o 5.5. se todas as caixas de carga estão arrumadas, o procedimento termina; caso 

contrário, repetir o Passo 5 iterativamente. 

 

Nesta fase, a nossa heurística procede ao esvaziamento dos veículos que registaram as 

taxas de ocupação mais baixas e que, principalmente, apresentaram um número muito 

reduzido de caixas no seu interior. Assim, e na maioria dos casos, essas caixas "individuais" vão 

caber em algum dos espaços vazios que ainda permanecem nos camiões que não foram 

desmantelados: ou no topo das camadas já acomodadas nesses camiões, ou no seu centro (tal 



5. Heurística Construtiva Desenvolvida para o Problema 

129 
 

como indicado na secção anterior, a nossa heurística tende a produzir espaços vazios, 

maioritariamente no centro do camião). 

Por vezes, este procedimento não é capaz de atingir exactamente o número  �å de 

camiões; outras vezes só é capaz de reduzir marginalmente o número total de camiões 

utilizados. No entanto, a aplicação deste procedimento nunca resultará numa solução pior do 

que a solução de partida (em termos do número total de camiões). No pior dos cenários, 

ficaremos exactamente com o mesmo número de camiões que tínhamos aquando do final do 

procedimento da Secção 5.7.. 

 

 

 

5.9. Procedimento para Organizar as Caixas KLT em Paletes Completas 

 

Após a construção das camadas horizontais com as caixas do modelo GLT e a posterior 

constituição de um determinado número de camiões, torna-se necessário abordar a questão 

das caixas do modelo KLT e da sua organização em paletes completas. 

Tal como referido no Capítulo 2 deste trabalho, as caixas do modelo KLT não podem ser 

colocadas individualmente no camião, uma vez que não têm tampa. Assim, previamente, há 

que agrupá-las, colocá-las sobre uma base e cobri-las com uma tampa, dando origem a uma 

palete final (ou palete completa) que, esta sim, será arrumada dentro do camião. Sabemos que 

existem 5 tipos diferentes de caixas do modelo KLT e 3 tipos de bases (e correspondentes 

tampas) para colocar essas caixas. As regras que a empresa estipula quanto à construção 

destas paletes finais foram todas detalhadas na Secção 2.3.2. do Capítulo 2. 

É evidente que esta questão da constituição das paletes completas deverá ser abordada 

de forma integrada com o processo de arrumação das caixas do modelo GLT, uma vez que terá 

um impacto significativo na composição final do sortido de “caixas” de carga a arrumar no 

camião. Mesmo assim, a nossa abordagem consistiu em começar por analisar separadamente 

esta etapa do problema da empresa, procurando na literatura quais as metodologias utilizadas 

para a sua resolução. 

Assim, se considerarmos isoladamente este problema de paletização das caixas do modelo 

KLT, podemos classificá-lo, de acordo com a tipologia de Dyckhoff (1990), como 3/V/D/C, ou 

seja, um problema de corte e empacotamento a três dimensões, onde todos os artigos 

pequenos serão afectos a uma determinada selecção de objectos grandes (letra “V”) com 

dimensões diferentes (letra “D”), e onde os artigos pequenos são todos congruentes (letra 

“C”), ou seja, todos os artigos pequenos têm o mesmo formato e a mesma dimensão, mas 

poderão apresentar orientações diferentes. Já segundo a tipologia de Wäscher et al. (2007), 

trata-se de um MSSCSP – Three-Dimensional Rectangular Multiple Stock Size Cutting Stock 

Problem. 

Relembrando que todas as caixas de carga da empresa apresentam uma orientação 

vertical fixa, podendo sofrer rotações de apenas 900, e uma vez que as regras da empresa 

ditam que cada palete seja construída por caixas todas com as mesmas dimensões, este 
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problema, que estava classificado como um problema a três dimensões pode, na verdade, ser 

entendido como um problema a duas dimensões. Assim, após a selecção de um determinado 

padrão de empacotamento utilizando apenas as duas dimensões da base das caixas, para 

construir uma palete completa, bastará repetir esse padrão em altura tantas vezes quanto 

possível, ou seja, respeitando sempre o limite de altura das paletes (no nosso caso, 

aproximadamente 1 metro). 

Por forma a simplificar ainda mais o problema, optámos por começar por abordar o caso 

mais elementar de todos, onde consideramos que cada um dos cinco tipos de caixas do 

modelo KLT só pode ser arrumado num único tipo de base (das três disponíveis). Ao proceder 

assim, não temos de nos preocupar com a questão de seleccionar o tipo de base (ou a 

combinação de tipos de bases) mais adequado para arrumar um determinado conjunto de 

caixas KLT. A ideia por trás desta simplificação consiste em procurar, para cada par de tipo de 

caixa KLT e de base, qual o seu padrão óptimo de empacotamento, ou seja, qual o padrão que 

maximiza a taxa de ocupação associada (ou minimiza o desperdício). 

As classificações teóricas anteriores vêem-se, assim, alteradas para 2/V/I/C (problema de 

corte e empacotamento a duas dimensões, com todos os artigos pequenos congruentes a 

serem afectos a uma determinada selecção de objectos grandes (letra “V”) todos iguais (letra 

“I”)) e para SSSCSP (Two-Dimensional Rectangular Single Stock Size Cutting Stock Problem), 

respectivamente de acordo com as tipologias de Dyckhoff e de Wäscher et al.. 

Tradicionalmente, este problema é conhecido na literatura como o Manufacturer’s Pallet 

Loading Problem. 

Nas subsecções seguintes apresenta-se o modelo seleccionado para abordar este 

problema elementar, bem como os resultados obtidos. A sua integração com o procedimento 

utilizado para arrumar as caixas GLT, será explicada na Secção 5.10.. 

 

 

5.9.1. Noções Preliminares 

 

Seja ® uma palete (ou base) com comprimento igual a �®, largura igual a �® e uma altura 

máxima admissível de �® (no nosso caso, �® ≈ 1� - ver Secção 2.3.2.). 

Seja ² uma caixa do modelo KLT, com comprimento, largura e altura iguais, 

respectivamente, a �, � e ℎ.  

Vamos assumir que �, �, ℎ, �®, �® e �® são inteiros e que �® ≥ �®, � ≥ �, � ≤ �®, � ≤�® e ℎ ≤ �®. 

Para construir um modelo matemático para o problema de formação das paletes, 

começamos por gerar o conjunto de todos os pontos admissíveis para colocação de uma caixa. 

Assim, e trabalhando num sistema de coordenadas a duas dimensões, vamos considerar 

que a palete tem a sua origem no seu canto inferior esquerdo, com coordenadas �0,0�, que o 

seu comprimento se representa ao longo do eixo dos �� e a sua largura ao longo do eixo dos ��. 



5. Heurística Construtiva Desenvolvida para o Problema 

131 
 

Como é permitido rodar as caixas em 900, é possível afirmar que elas podem ser 

arrumadas na palete de duas formas distintas (ver Figura 5.17): horizontalmente (com o seu 

comprimento paralelo ao eixo dos ��) ou verticalmente (com o seu comprimento paralelo ao 

eixo dos ��). Quando colocadas horizontalmente, dizemos que têm dimensões ��, ��; se 

colocadas verticalmente, dizemos que têm dimensões ��, ��. 

 

 

Figura 5.17: Colocação de uma caixa b na palete P, com o seu canto inferior esquerdo na 

coordenada (x,y): (a) colocação horizontal; (b) colocação vertical. 

 

Seja ��, �� a coordenada de colocação do canto inferior esquerdo da base da caixa ², na 

palete ®. Por forma a garantir a obtenção de um padrão de empacotamento admissível, 

teremos de assegurar que: 0 ≤ � ≤ �® − �, �: � �g���                                                                                                          �36� 0 ≤ � ≤ �® − �, �: � �g���                                                                                                        �37� 

 

Considere-se: ¹ = .�: 0 ≤ � ≤ �® − �, �: � �g���/                                                                                         �38� º = .�: 0 ≤ � ≤ �® − �, �: � �g���/                                                                                       �39� 

 ¹ representa o conjunto de todas as posições ao longo do comprimento da palete (ao 

longo do eixo dos ��) onde é possível colocar uma caixa, e o conjunto º tem uma 

interpretação semelhante, mas para todas as posições ao longo da largura da palete (ao longo 

do eixo dos ��) (ver Figura 5.17). 

O número de elementos destes conjuntos poderá ser elevadíssimo, existindo, no entanto, 

a possibilidade de reduzir a sua dimensão, através da utilização dos denominados Padrões de 

Corte Normalizados (normal cutting patterns – ver Christofides e Whitlock (1977)). De acordo 

com Beasley (1985a, 1985b), dado um qualquer padrão de corte admissível, qualquer artigo 

poderá ser movimentado para baixo e/ou para a esquerda, o mais possível, até que o seu 

limite esquerdo e/ou inferior toquem os limites da palete ou de outros artigos. Este 

procedimento não terá qualquer impacto na qualidade da solução (no número de artigos 

arrumados), nem na sua admissibilidade. 
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Nestas circunstâncias, vamos redefinir os conjuntos ¹ e º, limitando todos os artigos a 

serem colocados com o seu canto inferior esquerdo em qualquer ponto � ∈ ¹′ e � ∈ º′, de tal 

forma que existe um conjunto admissível de artigos já arrumados, cujos comprimentos 

totalizam � e as larguras totalizam �: 

¹= = {�: � = $ Åz�z
%

z&' , 0 ≤ � ≤ �® − �, Åz ≥ 0 g � �g���, w = 1, … , �è                      �40� 

º= = {�: � = $ éz�z
%

z&' , 0 ≤ � ≤ �® − �, éz ≥ 0 g � �g���, w = 1, … , �è                     �41� 

 

Christofides e Whitlock (1977) desenvolvem um modelo matemático dinâmico simples 

para calcular estes conjuntos (ver, também, Scheithauer e Terno (1996) e Birgin et al. (2010)): ¹= = .�: � = �� + �(; � ≤ �® − �; �, ( ≥ 0 g � �g���(/                                                       �42� º= = .�: � = �y + ��; � ≤ �® − �; y, � ≥ 0 g � �g���(/                                                    �43� 

 

Adicionalmente, e se considerarmos separadamente as duas orientações possíveis 

(horizontal ou vertical) de colocação do artigo na palete, conseguimos, ainda, reduzir um 

pouco mais a dimensão dos conjuntos anteriores: ¹�ℎ� = .�: � = �� + �(; � ≤ �® − �; �, ( ≥ 0 g � �g���(/                                                    �44� ¹��� = .�: � = �� + �(; � ≤ �® − �; �, ( ≥ 0 g � �g���(/                                                  �45� º�ℎ� = .�: � = �y + ��; � ≤ �® − �; y, � ≥ 0 g � �g���(/                                               �46� º��� = .�: � = �y + ��; � ≤ �® − �; y, � ≥ 0 g � �g���(/                                                 �47� 

 

onde ¹�ℎ� representa o conjunto de todas as posições ao longo do eixo dos �� onde é possível 

colocar horizontalmente uma caixa, e o mesmo, de forma adaptada, para os conjuntos ¹���, º�ℎ� e º���. 

 

 

5.9.2. Modelo Matemático 

 

Recorrendo à notação utilizada nos artigos de Alvarez-Valdes et al. (2005) e de Morabito e 

Morales (1998), comecemos por definir as seguintes variáveis de decisão: 

 ℎ�! = 1, se colocamos uma caixa horizontalmente, com o seu canto inferior esquerdo 

traseiro na coordenada ��, ��, e 0 em caso contrário (� ∈ ¹�ℎ�, � ∈ º�ℎ�); �Si = 1, se colocamos uma caixa verticalmente, com o seu canto inferior esquerdo 

traseiro na coordenada �\, h�, e 0 em caso contrário (\ ∈ ¹���, h ∈ º���); 

 

O problema será: 
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�*� $ $ ℎ�!!∈¼�Á��∈»�Á� + $ $ �Sii∈¼�ê�S∈»�ê�                                                                                    �48� 

(. * 

$ $ Â�!Si . ℎ�!!∈¼�Á��∈»�Á� + $ $ Â�!Si . �Sii∈¼�ê�S∈»�ê� ≤ 1                                                      �49� 

ℎ�! ∈ .0,1/, � ∈ ¹�ℎ�, � ∈ º�ℎ�                                                                                            �50� �Si ∈ .0,1/, \ ∈ ¹���, h ∈ º���                                                                                         �51� 

 

A função objectivo (14) maximiza o número total de caixas colocadas na palete 

(horizontalmente ou verticalmente); o conjunto de restrições (15) assegura que não ocorrerá 

qualquer sobreposição entre as caixas; os conjuntos de restrições (16) e (17) especificam que 

se trata de um modelo com variáveis binárias. Ao estabelecer que � ∈ ¹�ℎ�, � ∈ º�ℎ�, \ ∈¹��� e h ∈ º���, estamos, automaticamente, a assegurar que os limites físicos da palete não 

serão transpostos. 

O conjunto de restrições (15) pressupõe a definição prévia da função Â�!Si. Trata-se de 

uma função que explora, para todas as hipóteses de colocação de uma dada caixa, quais as 

coordenadas onde poderão ocorrer sobreposições e que, consequentemente, não podem ser 

consideradas para receber a dita caixa. 

Para uma definição rigorosa da função Â�!Si, para além de se ter em atenção que � ∈ ¹�ℎ�, � ∈ º�ℎ�, \ ∈ ¹��� e h ∈ º���, é necessário considerar, para todas as combinações 

de pares de artigos, se eles foram ambos arrumados horizontalmente, ambos arrumados 

verticalmente, ou se um foi arrumado horizontalmente e o outro foi arrumado verticalmente: 

 

• Ambos os artigos colocados horizontalmente: 

 

Â�!Si = ��
� 1, (g �� ≤ �S ≤ �� + � − 1 ≤ � − 1 g �! ≤ �i ≤ �! + � − 1 ≤ � − 1�y1, (g �� ≤ �S ≤ �� + � − 1 ≤ � − 1 g �i ≤ �! ≤ � − 1 g �! − �i ≤ � − 10, #*(� #� ��á���

�     �52� 

 \*�* �, \ ∈ ¹�ℎ�g �, h ∈ º�ℎ�  

 

Ou seja, se decidirmos colocar um artigo horizontalmente na coordenada ��, ��, isto é, se ℎ�! = 1, então, não será possível colocar outro artigo horizontalmente na posição �\, h�, caso 

se verifique �� ≤ �S ≤ �� + � − 1 e �! ≤ �i ≤ �! + � − 1 (ver Figura 5.18 (a)). Uma 

sobreposição entre estes dois artigos também ocorrerá, caso se verifique que �� ≤ �S ≤ �� +� − 1 e �i ≤ �!  e �! − �i ≤ � − 1 (ver Figura 5.18 (b)). Nestas circunstâncias, a função Â 

assume o valor 1, indicando a existência de sobreposição entre os dois artigos. 
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Figura 5.18: Sobreposição de duas peças colocadas ambas horizontalmente: (a) primeira 

condição de sobreposição; (b) segunda condição de sobreposição. 

 

• Ambos os artigos colocados verticalmente: 

 

Â�!Si = ��
� 1, (g �� ≤ �S ≤ �� + � − 1 ≤ � − 1 g �! ≤ �i ≤ �! + � − 1 ≤ � − 1�y1, (g �� ≤ �S ≤ �� + � − 1 ≤ � − 1 g �i ≤ �! ≤ � − 1 g �! − �i ≤ � − 10, #*(� #� ��á���

�     �53� 

 \*�* �, \ ∈ ¹���g �, h ∈ º���  

 

Ou seja, se decidirmos colocar um artigo verticalmente na coordenada ��, �� (se ��! = 1), 

então, não será possível colocar outro artigo verticalmente na posição �\, h�, caso se verifique �� ≤ �S ≤ �� + � − 1 e �! ≤ �i ≤ �! + � − 1 (ver Figura 5.19 (a)). Uma sobreposição entre 

estes dois artigos também ocorrerá, caso se verifique que �� ≤ �S ≤ �� + � − 1 e �i ≤ �! e �! − �i ≤ � − 1 (ver Figura 5.19 (b)). Nestas circunstâncias, a função Â assume o valor 1, 

indicando a existência de sobreposição entre os dois artigos. 

 

 

Figura 5.19: Sobreposição de duas peças colocadas ambas verticalmente: (a) primeira 

condição de sobreposição; (b) segunda condição de sobreposição. 

 

• Um artigo colocado horizontalmente e o outro colocado verticalmente: 
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Â�!Si =
���
��
���
� 1, (g �� ≤ �S ≤ �� + � − 1 ≤ � − 1 g �! ≤ �i ≤ �! + � − 1 ≤ � − 1�y1, (g �� ≤ �S ≤ �� + � − 1 ≤ � − 1 g �i ≤ �! ≤ �i + � − 1 ≤ � − 1�y1, (g �S ≤ �� ≤ �S + � − 1 ≤ � − 1 g �! ≤ �i ≤ �! + � − 1 ≤ � − 1�y1, (g �S ≤ �� ≤ �S + � − 1 ≤ � − 1 g �i ≤ �! ≤ �i + � − 1 ≤ � − 10, #*(� #� ��á���

�           �54� 

 \*�* � ∈ ¹�ℎ�, � ∈ º�ℎ�, \ ∈ ¹���, h ∈ º���  

 

A interpretação da expressão (20) é, em tudo, semelhante à interpretação das expressões 

(18) e (19), com a colocação de um artigo horizontalmente na posição ��, �� (se ℎ�! = 1) e a 

colocação de um artigo verticalmente na posição �\, h� (se �Si = 1) (ver Figura 5.20). A função Â assumirá o valor 1, sempre que ocorra uma sobreposição entre ambos os artigos. 

 

 

Figura 5.20: Sobreposição de duas peças, uma colocada horizontalmente e outra 

verticalmente: (a) primeira condição de sobreposição; (b) segunda condição de 

sobreposição; (c) terceira condição de sobreposição; (d) quarta condição de sobreposição. 

 

Nas situações em que ambas as peças são colocadas horizontalmente ou verticalmente 

(Figura 5.18 e Figura 5.19), definem-se apenas duas condições de sobreposição, 

nomeadamente para � ≤ \, porque a definição das restantes condições de sobreposição 

(quando � ≥ \) apenas iria originar uma duplicação de restrições. Uma vez que as peças têm 
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exactamente as mesmas dimensões e são arrumadas com a mesma orientação, basta 

considerar as condições de sobreposição quando a peça de coordenadas ��, �� é colocada à 

esquerda da peça de coordenadas �\, h�. As condições de sobreposição para quando a peça de 

coordenadas ��, �� é colocada à direita da peça de coordenadas �\, h�, vai resultar num 

conjunto de restrições iguais às anteriores (observando a Figura 5.18 e a Figura 5.19, a peça 

“cinzenta” passava a ser a do lado esquerdo e a peça “branca” passava a ser a do lado direito, 

verificando-se que os pontos onde poderia ocorrer sobreposição, seriam exactamente os 

mesmos). 

Já na terceira situação, em que uma peça é arrumada horizontalmente e a outra é 

arrumada verticalmente (Figura 5.20), é necessário especificar todas as hipóteses de 

colocação, num total de quatro, uma vez que, embora se tratem de peças iguais, a sua 

colocação com orientações diferentes dá origem a que as dimensões de ambas as caixas não 

sejam iguais ao longo do eixo dos �� e ao longo do eixo dos ��. 

Para uma melhor compreensão do modelo anterior e da função Â�!Si, veja-se o exemplo 

numérico da secção seguinte. 

 

 

5.9.3. Exemplo Ilustrativo 

 

Considere-se uma palete com dimensões ��, �� = �6,5� e um conjunto de caixas com 

bases com dimensões iguais a ��, �� = �3,2�. A aplicação dos procedimentos anteriores dá 

origem aos seguintes conjuntos de cortes normalizados: ¹= = .�: � = 3� + 2(; � ≤ 4; �, ( ≥ 0 g � �g���(/ = .0,2,3,4/                                            �55� º= = .�: � = 3y + 2�; � ≤ 3; y, � ≥ 0 g � �g���(/ = .0,2,3/                                               �56� 

 

Considerando, agora, as duas orientações possíveis para colocação das caixas, obtemos os 

conjuntos: ¹�ℎ� = .�: � = 3� + 2(; � ≤ 3; �, ( ≥ 0 g � �g���(/ = .0,2,3/                                          �57� ¹��� = .�: � = 3� + 2(; � ≤ 4; �, ( ≥ 0 g � �g���(/ = .0,2,3,4/                                       �58� º�ℎ� = .�: � = 3y + 2�; � ≤ 3; y, � ≥ 0 g � �g���(/ = .0,2,3/                                          �59� º��� = .�: � = 3y + 2�; � ≤ 2; y, � ≥ 0 g � �g���(/ = .0,2/                                             �60� 

 

Os conjuntos anteriores foram gerados, fazendo as seguintes combinações: 
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� ( � ¹ ¹�ℎ� ¹���  y � � º º�ℎ� º��� 

0 0 0     0 0 0    

1 0 3     1 0 3   > 2 

0 1 2     0 1 2    

1 1 5 > 4 > 3 > 4  1 1 5 > 3 > 3 > 2 

2 0 6 > 4 > 3 > 4  2 0 6 > 3 > 3 > 2 

0 2 4  > 3   0 2 4 > 3 > 3 > 2 

1 2 7 > 4 > 3 > 4        

Figura 5.21: Geração dos conjuntos X(h),X(v),Y(h) e Y(v). 

 

O modelo matemático completo será, então: 

 �*� F = ℎ>> + ℎ>1 + ℎ>� + ℎ1> + ℎ11 + ℎ1� + ℎ�> + ℎ�1 + ℎ�� + �>> + �>1 + �1> + �11+ ��> + ��1 + ��> + ��1                                                                                    �61� (. *      ℎ>> + ℎ1> ≤ 1                                                                                                                              �62�      ℎ>1 + ℎ>� ≤ 1                                                                                                                              �63�      ℎ>1 + ℎ11 ≤ 1                                                                                                                              �64�      ℎ>1 + ℎ1� ≤ 1                                                                                                                              �65�      ℎ>� + ℎ11 ≤ 1                                                                                                                              �66�      ℎ>� + ℎ1� ≤ 1                                                                                                                              �67�      ℎ1> + ℎ�> ≤ 1                                                                                                                              �68�      ℎ11 + ℎ1� ≤ 1                                                                                                                              �69�      ℎ11 + ℎ�1 ≤ 1                                                                                                                              �70�      ℎ11 + ℎ�� ≤ 1                                                                                                                              �71�      ℎ1� + ℎ�1 ≤ 1                                                                                                                              �72�      ℎ1� + ℎ�� ≤ 1                                                                                                                              �73�      ℎ�1 + ℎ�� ≤ 1                                                                                                                              �74�      �>> + �>1 ≤ 1                                                                                                                              �75�      �1> + �11 ≤ 1                                                                                                                              �76�      �1> + ��> ≤ 1                                                                                                                              �77�      �1> + ��1 ≤ 1                                                                                                                              �78�      �11 + ��> ≤ 1                                                                                                                              �79�      �11 + ��1 ≤ 1                                                                                                                              �80�      ��> + ��1 ≤ 1                                                                                                                              �81�      ��> + ��> ≤ 1                                                                                                                              �82�      ��> + ��1 ≤ 1                                                                                                                              �83�      ��1 + ��> ≤ 1                                                                                                                              �84�      ��1 + ��1 ≤ 1                                                                                                                              �85�      ��> + ��1 ≤ 1                                                                                                                              �86�      ℎ>> + �>> ≤ 1                                                                                                                              �87�      ℎ>> + �1> ≤ 1                                                                                                                              �88�      ℎ>1 + �>> ≤ 1                                                                                                                              �89� 
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     ℎ>1 + �>1 ≤ 1                                                                                                                              �90�      ℎ>1 + �1> ≤ 1                                                                                                                              �91�      ℎ>1 + �11 ≤ 1                                                                                                                              �92�      ℎ>� + �>1 ≤ 1                                                                                                                              �93�      ℎ>� + �11 ≤ 1                                                                                                                              �94�      ℎ1> + �1> ≤ 1                                                                                                                              �95�      ℎ1> + ��> ≤ 1                                                                                                                              �96�      ℎ1> + ��> ≤ 1                                                                                                                              �97�      ℎ11 + �1> ≤ 1                                                                                                                              �98�      ℎ11 + �11 ≤ 1                                                                                                                              �99�      ℎ11 + ��> ≤ 1                                                                                                                           �100�      ℎ11 + ��1 ≤ 1                                                                                                                           �101�      ℎ11 + ��> ≤ 1                                                                                                                           �102�      ℎ11 + ��1 ≤ 1                                                                                                                           �103�      ℎ1� + �11 ≤ 1                                                                                                                           �104�      ℎ1� + ��1 ≤ 1                                                                                                                           �105�      ℎ1� + ��1 ≤ 1                                                                                                                           �106�      ℎ�> + �1> ≤ 1                                                                                                                            �107�      ℎ�> + ��> ≤ 1                                                                                                                           �108�      ℎ�> + ��> ≤ 1                                                                                                                           �109�      ℎ�1 + �1> ≤ 1                                                                                                                           �110�      ℎ�1 + �11 ≤ 1                                                                                                                           �111�      ℎ�1 + ��> ≤ 1                                                                                                                           �112�      ℎ�1 + ��1 ≤ 1                                                                                                                           �113�      ℎ�1 + ��> ≤ 1                                                                                                                           �114�      ℎ�1 + ��1 ≤ 1                                                                                                                           �115�      ℎ�� + �1> ≤ 1                                                                                                                           �116�      ℎ�� + ��> ≤ 1                                                                                                                           �117�      ℎ�� + ��> ≤ 1                                                                                                                           �118�      ℎ�! ∈ .0,1/, � ∈ .0,2,3/, � ∈ .0,2,3/                                                                                      �119�      �Si ∈ .0,1/, \ ∈ .0,2,3,4/, h ∈ .0,2/                                                                                   �120� 

 

A solução óptima do modelo anterior tem um total de cinco peças colocadas na palete, 

que podem ser posicionadas como (ver Figura 5.22): 

 
Figura 5.22: Solução óptima encontrada para o modelo anterior. 
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A imagem anterior corresponde à solução ℎ>� = ℎ�� = �>> = �1> = ��> = 1. De referir 

que existem outras soluções óptimas alternativas para o mesmo problema (por exemplo, a 

colocação simétrica da anterior: ℎ>> = ℎ�> = �>1 = �11 = ��1 = 1). 

 

 

5.9.4. Considerações Adicionais 

 

Note-se que a aplicação do modelo matemático da subsecção anterior resulta na 

determinação do padrão óptimo de empacotamento para um determinado par de caixa KLT e 

de base. 

Embora se trate de um modelo com um elevado número de variáveis e de restrições, 

verificou-se que, para os dados reais utilizados neste trabalho, a proporção das dimensões das 

bases das caixas em relação às dimensões das bases das paletes, permitiu a resolução do 

problema em tempos perfeitamente razoáveis. Mesmo para a mais pequena das caixas, a 

proporção das suas dimensões em relação às dimensões da maior das paletes, é bastante 

grande, o que se traduz em conjuntos ¹�ℎ�, º�ℎ�, ¹��� e º��� com um número de elementos 

relativamente reduzido, implicando que apenas uma quantidade modesta de caixas possa, 

efectivamente, ser arrumada na base da palete. 

O padrão óptimo de empacotamento que resulta deste modelo deverá ser repetido em 

altura, tantas vezes quantas as necessárias para arrumar todas as caixas de uma determinada 

encomenda, mas tendo sempre em atenção o limite de altura imposto pela empresa 

(aproximadamente 1 metro – ver Secção 2.3.2.). Desta forma, iremos construir uma palete 

completa, composta por uma base (das três disponíveis), um certo número de andares do 

padrão óptimo de caixas KLT e por uma tampa. 

De referir que, todo o processo de construção de cada uma destas paletes, não levanta 

questões quanto à estabilidade (horizontal e vertical) das caixas KLT, devido à estrutura das 

caixas e do próprio conjunto “base e tampa” da palete, que encaixam umas nas outras 

tornando a palete final perfeitamente estável. 

Também a questão da distribuição uniforme do peso da carga não se coloca aquando do 

procedimento de construção destas paletes completas. Dado que uma das regras da empresa 

estipula que não se podem misturar, numa mesma palete, caixas provenientes de encomendas 

diferentes, isso implica que cada uma das paletes terá caixas KLT todas com o mesmo produto. 

Logo, a palete tenderá a ter o seu peso uniformemente distribuído, sendo que, as situações 

em que tal não acontece representam uma minoria e serão, portanto, ignoradas. 

Assim, cada uma das paletes completas, depois de construída, será considerada como um 

bloco compacto (como uma caixa individual) com um determinado peso. Quanto às suas 

dimensões finais, o seu comprimento e a sua largura serão iguais ao comprimento e à largura 

da base seleccionada; já a altura será igual à altura da respectiva caixa KLT, multiplicada pelo 

número de andares, e adicionada de 180mm (150mm da base e 30mm da tampa da palete). 
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O modelo matemático anterior foi aplicado a todas as combinações possíveis de tipos de 

caixas KLT (num total de 5) existentes e de tipos de base de palete (num total de 3), com o 

intuito de se conhecer, à priori, o padrão óptimo associado a cada uma delas. Os padrões 

óptimos obtidos variam entre 2 e 20 caixas e são todos apresentados no Anexo 1. Também 

neste anexo é possível consultar as taxas de ocupação associadas a cada um dos vários 

padrões gerados. 

 

 

 

5.10. Procedimento para Incorporar as Paletes Completas nos Camiões já 

Existentes 

 

O procedimento que se segue é aplicado para decidir qual o tipo de base (de entre as três 

disponíveis) a utilizar para construir as paletes completas com caixas do modelo KLT e, 

posteriormente, como arrumar essas paletes completas nos camiões já existentes. 

Uma vez seleccionado o tipo de base mais adequado, o padrão de empacotamento será 

determinado pelo modelo matemático descrito na secção anterior. 

 

• Passo 1: Calcular, para cada um dos camiões/viagens já existentes, a sua altura 

disponível, como a diferença entre a altura do camião e a altura máxima da carga 

arrumada nesse camião (na primeira iteração deste procedimento, estes camiões 

correspondem aos que resultaram da aplicação do procedimento da Secção 5.8.). 

• Passo 2: Ordenar esses camiões por ordem crescente da sua altura disponível. 

• Passo 3: Para cada um dos camiões anteriores (já ordenados): 

o 3.1. Considerar apenas as encomendas referentes a caixas do modelo KLT ainda não 

arrumadas, especificando, para cada uma delas, a totalidade das caixas KLT 

envolvidas e o seu peso respectivo. 

o 3.2. Para cada uma das encomendas, gerar todas as combinações possíveis de 

bases de paletes e de andares de caixas, que respeitem a altura disponível do 

camião e as regras de formação de paletes completas impostas pela empresa (ver 

Secção 2.3.2.). 

Para tal, dever-se-á utilizar os padrões de empacotamento a duas dimensões 

determinados pelo modelo matemático da Secção 5.9., e que estão disponíveis no 

Anexo 1. 

o 3.3. Guardar, para cada uma das encomendas, e de entre todas as combinações 

calculadas no passo anterior, a(s) combinação(ões): 

� 3.3.1. que apresente o menor número de caixas KLT vazias, utilizadas para 

preencher os espaços livres do padrão respectivo; 



5. Heurística Construtiva Desenvolvida para o Problema 

141 
 

� 3.3.2. que permita construir uma camada completa (com dimensões iguais ou 

muito próximas das da base do camião) com altura uniforme inferior ou igual à 

altura disponível do camião corrente. 

o 3.4. Caso exista mais do que uma combinação que cumpra os requisitos do passo 

anterior (Passo 3.3.),  

� 3.4.1. seleccionar a que resulte na camada com maior área de base; 

� 3.4.2. em caso de empate no passo anterior (Passo 3.4.1.), seleccionar a 

combinação com altura o mais próxima possível da altura disponível no camião; 

� 3.4.3. em caso de empate no passo anterior (Passo 3.4.2.), optar pela 

combinação de paletes completas que corresponda ao maior número de 

encomendas arrumadas. 

o 3.5. Construir, então, uma nova camada com as paletes completas seleccionadas, 

utilizando a Estratégia de Arrumação em Formato de Estrela. 

o 3.6. Incorporar esta nova camada de paletes completas no camião corrente, de 

acordo com o procedimento da Secção 5.7.. 

Efectuar todas as acções necessárias à garantia do suporte integral da base das 

caixas tentando, sempre que possível, colocar as camadas mais pesadas no fundo 

do camião. 

o 3.7. Se todas as caixas do modelo KLT já se encontram arrumadas, o procedimento 

termina; caso contrário, desmantelar as paletes completas que não foram 

acondicionadas no camião corrente e actualizar a lista de encomendas com caixas 

KLT por arrumar. 

• Passo 4: Repetir os Passos 1 a 3, enquanto for possível formar uma camada completa 

de altura uniforme para algum dos camiões ainda abertos. 

• Passo 5: Caso já não seja possível formar uma camada completa de altura uniforme 

para algum dos camiões abertos, e ainda existam encomendas com caixas KLT por 

arrumar, proceder à sua paletização recorrendo, para cada uma das encomendas, às 

regras de formação de paletes completas impostas pela empresa (ver Secção 2.3.2.) e 

aos padrões de empacotamento a duas dimensões determinados pelo modelo 

matemático da Secção 5.9.. 

A decisão, para cada uma das encomendas, quanto à base (ou combinação de bases) 

mais apropriada para arrumar as suas caixas KLT, de entre as três disponíveis, segue os 

seguintes passos: 

o 5.1. seleccionar a base que minimize o número de caixas KLT vazias utilizadas para 

preencher os espaços livres do padrão respectivo; 

o 5.2. caso se verifiquem diversas opções no passo anterior (Passo 5.1.), seleccionar 

aquela que corresponda à geração do menor número de paletes completas; 

o 5.3. em caso de empate no passo anterior (Passo 5.2.), seleccionar a opção que 

resulte na utilização de paletes completas com a mesma altura. 
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• Passo 6: Para arrumar as paletes completas geradas no Passo 5 nos camiões existentes, 

fazer: 

o 6.1. Agrupá-las por alturas; 

o 6.2. Ordenar os grupos anteriores: 

� 6.2.1. por ordem decrescente do número de elementos (do número de paletes 

completas) em cada grupo; 

� 6.2.2. em caso de empate no passo anterior (Passo 6.2.1.), ordenar os grupos 

por ordem decrescente do peso total da sua carga; 

� 6.2.3. em caso de empate no passo anterior (Passo 6.2.2.), ordenar os grupos 

por ordem decrescente da altura das suas paletes. 

o 6.3. Em cada um dos grupos anteriores, já devidamente ordenados, ordenar as 

respectivas paletes por ordem decrescente do seu peso; 

o 6.4. Efectuar um procedimento de pesquisa local, tentando arrumar 

sucessivamente as paletes de cada um dos grupos ordenados anteriores, de acordo 

com a Estratégia de arrumação em Formato de Estrela, nos espaços vazios de 

algum dos camiões existentes. 

Em caso de dúvida quanto ao local de colocação, dar preferência à combinação de 

palete e espaço vazio que minimize o desperdício associado. 

• Passo 7: Caso todas as caixas do modelo KLT estejam devidamente paletizadas e 

arrumadas em algum dos camiões resultantes no final da Secção 5.8., o procedimento 

termina e a solução final foi encontrada. 

Caso contrário, abre-se um novo camião onde se procederá à arrumação destas 

paletes completas remanescentes, de acordo com a Estratégia de arrumação em 

Formato de Estrela. 

 

Note-se que, como o Passo 3 é aplicado individualmente para cada um dos camiões, no 

final da sua execução poderão existir camadas completas diferentes compostas pelas mesmas 

caixas (após conclusão do Passo 3.2.). No entanto, e uma vez que no final do Passo 3.4. só se 

escolhe uma camada, esta aparente multiplicidade não irá acarretar qualquer perturbação no 

desempenho deste procedimento. 

Os critérios de selecção do Passo 3.3. procuram, em primeiro lugar, minimizar a utilização 

de caixas KLT vazias para preencher os espaços livres que poderão ocorrer no padrão de 

empacotamento seleccionado e, em seguida, promover a constituição, se possível, de camadas 

completas. Assim, por exemplo, se tivermos uma encomenda de 20 caixas KLT do código K002, 

poderemos optar por utilizar a base Europalete 1 ou a base Europalete 2. No primeiro caso, 

iríamos construir uma palete completa com três andares: o primeiro e segundo andares seriam 

compostos, cada um, por 8 caixas e o terceiro andar receberia as restantes 4 caixas da 

encomenda, mais outras 4 sem qualquer produto ou material, que iriam preencher os espaços 

vazios associados ao padrão de empacotamento do código K002 na Europalete 1 (ver Anexo 1). 

Já se optarmos pela Europalete 2, obteremos uma palete completa com dois andares, cada um 
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dos quais composto por 10 caixas KLT e sem necessidade de recorrer a nenhuma caixa vazia 

para preencher os espaços livres (ver Anexo 1). De acordo com o critério do Passo 3.3., a 

segunda opção seria a selecionada. 

Também no Passo 3.3., quando se fala em camada completa, com dimensões iguais às da 

base do camião, não significa que a camada seja completamente compacta e que não exista 

nenhum espaço vazio. Significa sim, que os espaços vazios, a existirem, não terão dimensão 

suficiente para receber nenhuma das três bases disponíveis. Por exemplo, se considerarmos a 

constituição de uma camada totalmente composta por bases Europalete 2, de dimensões 

1200×1000mm, será possível colocar ao longo do comprimento do camião da empresa, uma 

sucessão de 13 bases deste tipo (arrumadas transversalmente), com um comprimento total de 

13000mm, repetindo-se, depois, em largura. Existirá, assim, um espaço vazio com dimensões 

de 2400×600mm (ou dois espaços vazios, cada um de dimensões 1200×600mm) que são 

insuficientes para receber qualquer uma das três bases disponíveis. Já se recorrermos às bases 

Europalete 1, de dimensões 1200×800mm, conseguimos construir uma camada completa e 

compacta, sem qualquer espaço vazio: colocando sucessivamente 17 bases transversalmente 

ao longo do comprimento do camião (e repetindo essa sucessão em largura), obtemos um 

comprimento total de, exactamente, 13600mm (ou seja, uma dimensão total de 

2400×13600mm). 

O critério de desempate do Passo 3.4.2. procura optimizar o espaço vazio em termos de 

altura, para cada um dos camiões. Apenas em situações de empate, se tenderá a maximizar o 

número total de caixas arrumadas (Passo 3.4.3.). 

Por vezes, no Passo 3.6. é necessário efectuar algumas operações de deslocação das 

caixas (GLT ou paletes completas) para salvaguardar que as caixas das camadas superiores têm 

a sua base devidamente apoiada. Esta situação ocorre maioritariamente quando a camada 

completa seleccionada exibe alguns espaços vazios. 

O Passo 5 é dedicado à construção de paletes com as caixas KLT das encomendas que não 

tiveram lugar nas camadas completas geradas nos passos anteriores. Enquanto que nos passos 

anteriores existia a preocupação de gerar paletes com alturas iguais, que permitissem a 

constituição de camadas completas de altura uniforme, no Passo 5 a paletização das caixas KLT 

restantes é feita encomenda a encomenda, procurando optimizar a(as) palete(s) resultante(s): 

procuramos, em primeiro lugar, recorrer o menos possível a caixas KLT vazias; em segundo 

lugar, procuramos a combinação de bases que resulte no menor número final de paletes 

completas para a encomenda em causa; por último, procuramos gerar paletes com altura 

uniforme. Assim, por exemplo, considerem-se as várias opções para uma encomenda de 30 

caixas KLT do código K004: para começar, a selecção da base Europalete 1 está excluída, uma 

vez que iria implicar, necessariamente, a utilização de caixas KLT vazias (ver Anexo 1). 

Recorrendo, então, à base Europalete 2, poderemos construir três andares com 5 caixas cada 

um (ver Anexo 1), que resultam em duas paletes completas com altura igual a 1020mm. Outra 

alternativa será utilizar a mesma base Europalete 2, mas desta vez apenas com dois andares de 

5 caixas cada um (ver Anexo 1). Seriam necessárias, nesta situação, três paletes completas, 

com altura igual a 740mm, para arrumar a totalidade das 30 caixas KLT. Em nenhuma destas 

duas situações é necessário utilizar qualquer caixa KLT vazia para preencher espaços livres. 
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Assim, e de acordo com o Passo 5.2., iríamos optar pela primeira hipótese, uma vez que resulta 

num menor número total de paletes completas. A ideia por trás desta opção tem a ver com a 

minimização do espaço ocupado pelas paletes completas, ou seja, quando procedemos à 

paletização das caixas KLT e posteriormente as arrumamos no camião, o volume ocupado não 

será apenas o volume das caixas de carga. A este há, também, que somar o volume da base e 

da tampa selecionadas para a paletização. Ora, três paletes completas para arrumar 30 caixas 

KLT ocuparão, necessariamente, mais espaço que apenas duas. 

Note-se também que, ainda no Passo 5, para assegurar que se recorre o menos possível à 

utilização de caixas KLT vazias, poderão ocorrer situações em que as caixas KLT de uma 

determinada encomenda poderão ser repartidas por bases de tipos diferentes, ou com alturas 

também diferentes. 

O Passo 6 identifica um conjunto de regras para arrumar as paletes completas já 

constituídas nos camiões existentes. Para tal, essas paletes são agrupadas por altura, dando-se 

prioridade aos grupos com maior número de elementos. A justificação por esta opção prende-

se com a eventual possibilidade de arrumar estas paletes próximas umas das outras, criando-

se uma zona com altura uniforme, que facilitará a colocação posterior de outras paletes no seu 

topo. 

Para finalizar, quando, no Passo 7, é necessário abrir um camião adicional para além dos 

resultantes no final da Secção 5.8., esse camião irá acolher apenas paletes de caixas KLT. 

Geralmente, nesta situação, esse camião caracteriza-se por apresentar uma taxa de ocupação 

muito baixa. 

 

 

 

5.11. Ajustamentos Opcionais 

 

Tal como referido no final da Secção 5.7., a nossa heurística tende a localizar os espaços 

vazios principalmente no centro do veículo de transporte. Assim, no final da heurística, e caso 

a empresa assim o deseje, existe ainda a possibilidade de melhorar a distribuição do peso da 

carga em cada um dos camiões, mediante um conjunto de pequenas operações de 

movimentação das caixas. Para tal, os operadores poderão empurrar e/ou puxar as caixas para 

o centro do veículo, tentando aproximar o centro de gravidade da carga do centro geométrico 

do camião. 

Este procedimento pode ser executado ao longo do comprimento e/ou da largura do 

camião, empurrando as caixas da frente e as caixas de trás do camião, em bloco, em direcções 

opostas e à mesma distância, em direcção ao centro do camião. Ao mover a carga ao longo do 

comprimento, as caixas dianteiras serão puxadas para o centro do veículo e as caixas traseiras 

serão empurrados também para o centro do veículo, de forma equidistante e enquanto for 

possível (isto é, até que estes dois "blocos" opostos se encontrem no centro geométrico do 

camião, impossibilitando mais movimentações). Para mover a carga no sentido da largura, o 

procedimento é similar: sempre que possível, as caixas do lado esquerdo do veículo serão 
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puxadas para a direita, e as caixas situadas no lado direito do veículo serão puxadas para a 

esquerda, de forma equidistante, até que entrem em contacto, tornando impossível a 

continuação desse movimento. 

Para ilustrar este procedimento, vamos considerar um exemplo a duas dimensões, com 

um contentor de comprimento igual a 14 e largura igual a 6, e duas caixas quadradas iguais, 

com dimensões ��, �� = �4, 4� (identificadas pelas letras A e B), e com pesos de 8 e 6 kg, 

respectivamente. De referir que, ao contrário das figuras a duas dimensões utilizadas na 

Secção 5.3., nas quais a origem se situava no seu canto inferior esquerdo, a imagem seguinte, 

e todas as imagens a duas dimensões que procurem retratar o camião visto de cima, terão a 

sua origem marcada no canto superior esquerdo, à semelhança da representação das soluções 

através das matrizes de Ngoi. 

Assim, se arrumarmos as caixas A e B de acordo com a nossa heurística (ver Figura 5.23 

(a)), o seu centro geométrico ficará situado nas coordenadas ��, �� = �2, 2� e ��, �� = �4, 12�, 

respectivamente para a caixa A e para a caixa B, traduzindo-se num desvio de peso, ao longo 

da largura e do comprimento de, respectivamente, ³g(���� = �1���×�¿�����×��¿� = − '� e ³g(���� = �1���×�¿�'1���×��¿� = − ��.  
 

Box A 
                    
                    
                    
     

Box A 
      

Box A 
 

                
                
                
           

Box B 
    

Box B 
 

                
                
  

Box B 
          

                    
                    
                    

(a)    (b)    (c) 

Figura 5.23: (a) Colocação das caixas A e B com um desvio de peso ao longo da largura de -1/7 

e ao longo do comprimento de -5/7. (b) Desvio do peso ao longo da largura de -1/7 e ao longo 

do comprimento de -2/7. (c) Desvio do peso ao longo da largura de 0 e ao longo do 

comprimento de -2/7. 

 

Depois, se a empresa decidir empurrar as caixas para o centro do veículo, ao longo do seu 

comprimento, para aproximar o centro de gravidade da carga do centro geométrico do 

camião, (ver Figura 5.23 (b)), a distribuição do peso seria actualizada para ³g(���� =�1���×�¿�����×��¿� = − '�, ao longo da largura e ³g(���� = �����×�¿�����×��¿� = − 1� ao longo do 

comprimento. Finalmente, caso a empresa decida empurrar as caixas ao longo do 

comprimento e da largura (ver Figura 5.23 (c)), os novos desvios de peso serão: ³g(���� =�����×�¿�����×��¿� = 0 ao longo da largura e ³g(���� = �����×�¿�����×��¿� = − 1� ao longo do 

comprimento. 
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Note-se, porém, que este procedimento poderá resultar em soluções com algumas caixas 

a apresentar um número reduzido de faces laterais devidamente apoiadas. A empresa deverá 

contrabalançar muito bem os efeitos positivos deste procedimento na distribuição do peso da 

carga, com os efeitos negativos no apoio lateral das caixas. 

 

 

 

5.12. Exemplos Ilustrativos 

 

Para uma melhor compreensão do funcionamento da heurística proposta introduz-se, de 

seguida, um exemplo descritivo com dados reais da empresa. Uma vez que existem duas 

situações bastante diversas quanto à composição da carga a transportar, decidiu-se apresentar 

dois exemplos, um para cada uma delas. 

 

 

5.12.1. Exemplo 1 

 

O primeiro exemplo diz respeito aos dados de um fornecedor que trabalha 

maioritariamente com caixas GLT. Assim, normalmente, as caixas KLT representam uma 

percentagem muito reduzida na totalidade da carga proveniente deste fornecedor, com 

consequências imediatas no desenrolar do Procedimento para Organizar as Caixas KLT em 

Paletes Completas (Secção 5.9.). 

Consideremos, então, um dia de operação da empresa, no qual há necessidade de 

transportar um total de 290 caixas da carga, 287 do modelo GLT e 3 do modelo KLT. No 

conjunto de caixas GLT, existe um total de 8 tipos com dimensões diferentes, e no conjunto de 

caixas KLT existem apenas 2 tipos com dimensões diferentes. A carga apresenta um peso total 

de 23086,079kg e um volume total igual a 406,59m3 (a listagem completa dos dados está 

disponível no Anexo 2). 

Começando por observar o peso total da carga, logo verificamos que não temos de nos 

preocupar com o limite de 24ton do camião. Quanto ao volume total da carga, e considerando 

as três dimensões do camião (13600×2400×3000mm), o que implica um volume de 97,92m3, 

ficamos a saber que este terá de efectuar, no mínimo, 5 viagens para entregar a totalidade da 

carga (ver limite inferior contínuo,  �å, na Secção 5.7.). 

Dando início ao Procedimento para Construir Camadas de Caixas GLT (Secção 5.6.), 

agrupamos as 287 caixas GLT de acordo com a sua altura, obtendo um total de 6 grupos 

distintos. Para cada um destes, procedemos à ordenação das suas caixas por ordem 

decrescente do seu peso e damos início à construção das várias camadas horizontais, de 

acordo com a Estratégia de Arrumação em Formato de Estrela. Neste caso, o procedimento 

resultou em 19 camadas com as seguintes características: 
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Tabela 5.1: Características das 19 camadas de caixas GLT do Exemplo 1. 

Camadas Número 

Caixas 

Altura 

(mm) 

Peso (Kg) Taxa 

Ocupação (%) 

³g(���� ³g(���� 

1 16 750 1464,260 94,12 -7,61 15,23 

2 16 750 1222,720 94,12 0,00 0,00 

3 16 750 1222,720 94,12 0,00 0,00 

4 16 750 1202,920 94,12 -0,90 6,58 

5 16 750 1193,920 94,12 0,00 0,00 

6 16 750 1193,920 94,12 0,00 0,00 

7 16 750 1193,920 94,12 0,00 0,00 

8 16 750 1193,920 94,12 0,00 0,00 

9 16 750 1193,920 94,12 0,00 0,00 

10 16 750 1193,920 94,12 0,00 0,00 

11 16 750 1083,880 94,12 0,00 0,00 

12 14 750 865,660 75,74 15,01 -27,45 

13 8 930 1531,200 61,18 0,00 0,00 

14 4 950 963,594 23,53 0,00 -0,06 

15 16 975 1094,300 58,82 0,00 0,00 

16 24 990 1943,710 89,86 0,00 0,00 

17 24 990 1766,930 89,86 1,33 -7,12 

18 13 990 690,210 48,20 -20,73 106,43 

19 8 1000 827,391 47,06 -27,79 -308,18 

 

Todas as 287 caixas do modelo GLT foram, assim, associadas a uma camada, resultando no 

aspecto retratado na figura seguinte (note-se que se atribuiu uma cor específica a cada um dos 

seis grupos de alturas diferentes): 

 

 

Figura 5.24: Aspecto das 19 camadas de caixas GLT do Exemplo 1. 
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Na tabela anterior, a coluna relativa à taxa de ocupação refere-se à percentagem do chão 

do contentor que é coberta com a base das caixas, e não à percentagem do volume do 

contentor que é ocupada com estas caixas. Assim, por exemplo, quando dizemos que a 

Camada 1 tem uma taxa de ocupação igual a 94,12%, significa que o chão do camião, de 

dimensões 13600×2400mm, está 94,12% coberto pela base das 16 caixas desta camada. 

Quanto às duas últimas colunas, ³g(���� e ³g(����, elas representam o desvio do peso 

das caixas da respectiva camada, em relação ao centro geométrico do chão do contentor, 

nomeadamente, quanto à sua largura e quanto ao seu comprimento. Assim, e mais uma vez 

para os dados da Camada 1, ³g(���� = −7,61 significa que o centro de massa da carga está 

7,61mm deslocado para a esquerda do centro geométrico do camião relativamente ao eixo dos ��, e ³g(���� = 15,23 significa que o centro de massa da carga está 15,23mm deslocado para 

a frente (ou para baixo) do centro geométrico do camião relativamente ao eixo dos ��. Já o 

centro de massa da carga da Camada 2 encontra-se perfeitamente alinhado com o centro 

geométrico do camião, quer em termos de largura, quer em termos de comprimento. 

De seguida, passa-se para o Procedimento para carregar os Camiões (Secção 5.7.) que, nos 

seus quatro primeiros passos, dá origem a 8 camiões. Estes camiões resultam de, trabalhando 

individualmente com cada um dos 6 grupos de camadas anteriores, e após a sua ordenação de 

acordo com os critérios do Passo 2, empilhar as camadas umas sobre as outras, respeitando a 

altura máxima do camião (3000mm), e assegurando que a base de cada uma das caixas 

individuais fica completamente suportada. Os 8 camiões apresentam as seguintes 

características: 

 

Tabela 5.2: Características dos 8 camiões originais do Exemplo 1. 

Camião Camadas Altura 

(mm) 

Peso  

(Kg) 

Taxa 

Ocupação (%) 

1 1 2 3 4 3000 5112,620 94,12 

2 5 6 7 8 3000 4775,680 94,12 

3 9 10 11 12 3000 4337,380 89,52 

4 16 17 18  2970 4400,850 75,21 

5 15    975 1094,300 19,12 

6 13    930 1531,200 18,96 

7 19    1000 827,391 15,69 

8 14    950 963,594 7,45 

 

Assim, por exemplo, o Camião 1 resulta de empilhar as Camadas 1, 2, 3 e 4, por essa 

ordem, umas sobre as outras. Cada uma delas tem altura igual a 750mm, o que resulta numa 

altura total de 3000mm. O camião tem um peso total de 5112,62kg e uma taxa de ocupação de 

94,12%, ou seja, 94,12% do espaço disponível dentro do camião está ocupado com 64 caixas 

de carga. 

Como se obteve um número total de camiões superior a  �å = 5, torna-se necessário 

recorrer ao Procedimento para Combinar Camadas (Secção 5.8.). Assim, começamos por 

seleccionar os 5 camiões com maiores taxas de ocupação (camiões 1, 2, 3, 4 e 5) e 

desmantelamos os restantes (camiões 6, 7 e 8), mantendo a estrutura das respectivas 
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camadas. Depois, e de acordo com o Passo 3 deste procedimento, verificamos que é possível 

empilhar algumas destas camadas (Camadas 13 e 19) no topo de alguns dos cinco camiões 

abertos, mais concretamente no topo do Camião 5. A opção pelas Camadas 13 e 19 em 

detrimento da Camada 14, tem a ver com as suas taxas de ocupação, que são superiores. 

Neste momento, falta apenas arrumar as 4 caixas da Camada 14. Para tal, recorremos ao 

Passo 4 do mesmo procedimento, efectuando um procedimento de pesquisa local e tentando 

arrumar cada uma das caixas individualmente nos espaços livres de algum dos camiões 

abertos. Neste caso, optamos por colocar 3 destas caixas no Camião 1 e a restante caixa no 

Camião 2. A razão desta escolha tem a ver com a melhor compatibilização entre o espaço vazio 

e as dimensões das caixas que, neste caso, minimiza completamente o desperdício. 

Obtemos, então a seguinte composição para os cinco camiões: 

 

Tabela 5.3: Características dos 5 camiões do Exemplo 1. 

Camião Camadas 

Originais 

Camadas 

Adicionais 

Altura 

(mm) 

Peso  

(Kg) 

Taxa 

Ocupação (%) 

1 1 2 3 4 14 (3 caixas) 3000 5835,318 99,71 

2 5 6 7 8 14 (1 caixa) 3000 5016,576 95,98 

3 9 10 11 12  3000 4337,380 89,52 

4 16 17 18   2970 4400,850 75,21 

5 15    13 e 19 2905 3452,891 53,77 

 

Depois de todas as caixas do modelo GLT terem sido arrumadas, passamos à organização 

das caixas do modelo KLT que, neste caso, são apenas três. Para além de serem apenas três 

caixas, referem-se apenas a duas encomendas e a dois códigos identificativos, o que irá 

implicar, em princípio, a utilização de apenas duas paletes. 

Uma vez que não existem encomendas de caixas KLT em número suficiente para formar 

uma camada completa de paletes de altura uniforme, vamos proceder à paletização individual 

das caixas de cada uma destas encomendas. Para tal, observamos que a base que melhor se 

adequa às dimensões e às quantidades de caixas destas duas encomendas, são a Europalete 1, 

de dimensões 1200×800mm. Procedendo, então à paletização destas três caixas, de acordo 

com o Passo 5 do Procedimento para Incorporar as Paletes Completas nos Camiões já 

Existentes (Secção 5.10.), e respeitando as regras de formação de paletes completas impostas 

pela empresa (ver Secção 2.3.2.), obtemos: 

 

Tabela 5.4: Características das 3 caixas KLT já arrumadas em Europlates de 1200×800mm. 

Encomenda Nr. Caixas 

KLT 

Palete Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso  

(Kg) 

1 2 1 1200 800 460 30,064 

2 1 2 1200 800 592 13,000 

 

Utilizando, desta vez, o Passo 6 do Procedimento para Incorporar as Paletes Completas 

nos Camiões já Existentes (Secção 5.10.), e tentando, mais uma vez, compatibilizar ao máximo 
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o espaço vazio existente com as dimensões das caixas (neste caso, paletes), optamos por 

colocar ambas as paletes no Camião 2, resultando os cinco camiões finais com as seguintes 

características: 

 

Tabela 5.5: Características dos 5 camiões finais do Exemplo 1. 

Camião Camadas 

Originais 

Camadas 

Adicionais 

Paletes 

de KLT 

Peso  

(Kg) 

Taxa 

Ocup. 

³g(���� ³g(���� ³g(��©� 

1 1 2 3 4 14 (3 cxs)  5835,318 99,71 -2,10 5,18 1440,33 

2 5 6 7 8 14 (1 cxs) 1 e 2 5059,640 97,01 -2,02 0,00 1448,64 

3 9 10 11 12   4337,380 89,52 3,00 -5,48 1405,34 

4 16 17 18    4400,850 75,21 -3,26 12,21 1203,02 

5 15    13 e 19  3452,891 53,77 -6,66 -73,85 1231,74 

 

De referir que a sexta coluna (“Taxa Ocup.”) está expressa em percentagem e as três 

últimas estão expressas em milímetros. A imagem relativa a estes cinco camiões pode ser 

consultada na Figura 5.25. 

 

 

Figura 5.25: Aspecto do esquema de arrumação das 290 caixas em 5 camiões. 

 

Observando a tabela e a figura anteriores, podemos fazer a seguinte interpretação para o 

Camião 2: trata-se de um camião que tem empilhadas as Camadas 5, 6, 7 e 8 (a vermelho), 

umas sobre as outras, e que tem, no seu centro, uma caixa da Camada 14 (a amarelo) e, sobre 

esta, as duas paletes de caixas KLT (a azul escuro). Com esta carga, atinge um peso total de 

5059,64kg e uma taxa de ocupação de 97,01%. Quanto à análise da distribuição do peso da 

carga, podemos concluir que, relativamente à largura do camião, o centro de massa da carga 

encontra-se desviado 2,02mm para a esquerda do centro geométrico do camião; relativamente 

ao comprimento do camião, o centro de massa da carga encontra-se completamente centrado 

no centro geométrico do camião e, relativamente à altura, temos um desvio de 1448,64mm do 

centro de massa da carga ao chão do contentor. É, também, possível observar que todas as 

caixas têm a sua base completamente apoiada e que todas apresentam, no mínimo, três faces 

laterais apoiadas pelas faces de outras caixas ou pelas paredes do camião. De facto, a grande 

maioria tem as quatro faces laterais devidamente apoiadas, sendo que, das 67 caixas que 

compõem este camião, apenas 4 apresentam só três faces laterais apoiadas. 
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Tal como referido na Secção 5.11., é ainda dada à empresa a possibilidade de fazer alguns 

ajustes quanto à distribuição do peso da carga para cada um dos camiões individualmente. 

Observando a figura anterior, é fácil de verificar que, nos Camiões 1 e 2 não é possível puxar 

ou empurrar nenhuma das caixas para o seu centro. Já nos restantes camiões, existe essa 

possibilidade, permitindo alcançar algumas melhorias ao nível da distribuição do peso. 

Assim, e caso se decida proceder a esta operação de movimentação das caixas, as 

características e o aspecto final dos cinco camiões seriam: 

 

Tabela 5.6: Actualização das características dos 5 camiões do Exemplo 1, após as operações de 

Ajustamentos Opcionais. 

Camião Camadas 

Originais 

Camadas 

Adicionais 

Paletes 

de KLT 

Peso  

(Kg) 

Taxa 

Ocup. 

³g(���� ³g(���� ³g(��©� 

1 1 2 3 4 14 (3 cxs)  5835,318 99,71 -2,10 5,18 1440,33 

2 5 6 7 8 14 (1 cxs) 1 e 2 5059,640 97,01 -2,02 0,00 1448,64 

3 9 10 11 12   4337,380 89,52 3,00 0,88 1405,34 

4 16 17 18    4400,850 75,21 -2,84 -0,55 1203,02 

5 15    13 e 19  3452,891 53,77 -6,66 -33,89 1231,74 

 

 

 

 

Figura 5.26: Aspecto final dos 5 camiões após as operações de Ajustamentos Opcionais. 

 

Observa-se, então, uma melhoria no desvio do peso em termos laterais apenas para o 

Camião 4, enquanto que, para o desvio de peso em termos longitudinais se registam melhorias 

nos Camiões 3, 4 e 5. Em termos de altura, os desvios permanecem inalterados em todos os 

camiões. 

 

 

5.12.2. Exemplo 2 

 

Foquemo-nos, agora, nos dados relativos a um segundo fornecedor, cuja carga se 

caracteriza por ser maioritariamente constituída por caixas do modelo KLT. Desta vez, temos 

um total de 521 caixas da carga para transportar, 86 do modelo GLT e 435 do modelo KLT. No 

conjunto de caixas GLT, existem apenas 2 tipos diferentes, e no conjunto de caixas KLT, 

existem 5 tipos com dimensões diferentes. 
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A carga apresenta um peso total de 13437,390kg, o que, mais uma vez, se encontra 

dentro do limite de peso das 24 toneladas, e um volume total igual a 144,83m3 (a listagem 

completa dos dados está disponível no Anexo 2). Note-se que este volume total é calculado 

com as caixas KLT individuais e ainda não colocadas em paletes. Ou seja, após a organização 

das caixas KLT em paletes, o volume final resultará superior, uma vez que ao volume das caixas 

individuais há que adicionar as medidas da palete (base e tampa) seleccionada. Utilizando este 

volume total inicial de 144,83m3, começamos por calcular o limite inferior contínuo para o 

número de viagens,  �å, obtendo um número mínimo de duas. 

Procedendo de forma em tudo semelhante à do Exemplo 1, construímos um total de 5 

camadas de caixas GLT, com as seguintes características e com a seguinte imagem: 

 

Tabela 5.7: Características das 5 camadas de caixas GLT do Exemplo 2. 

Camadas Número 

Caixas 

Altura 

(mm) 

Peso (Kg) Taxa 

Ocupação (%) 

³g(���� 

(mm) 

³g(���� 

(mm) 

1 16 750 1468,540 94,12 0,00 0,00 

2 16 750 1373,980 94,12 0,00 0,00 

3 6 750 508,080 35,29 0,00 0,00 

4 24 990 2065,720 89,86 0,00 0,00 

5 24 990 1684,600 89,86 0,00 0,00 

 

 

 

Figura 5.27: Aspecto das 5 camadas de caixas GLT do Exemplo 2. 

 

Passando, de seguida, ao Procedimento para Carregar os Camiões (Secção 5.7.), obtemos 

um total de dois camiões, com as seguintes características: 
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Tabela 5.8: Características dos 2 camiões originais do Exemplo 2. 

Camião Camadas Altura 

(mm) 

Peso  

(Kg) 

Taxa 

Ocupação (%) 

1 1 2 3 2250 3350,600 55,88 

2 4 5  1980 3750,320 59,31 

 

Uma vez que o número total de camiões originais é exactamente igual ao seu limite 

inferior contínuo, não será necessário recorrer ao Procedimento para Combinar Camadas. 

A interpretação dos resultados das tabelas e das figuras anteriores é, em tudo, 

semelhante à do Exemplo 1. 

 

Passemos, então, à parte diferenciadora deste segundo exemplo: a organização das caixas 

KLT em paletes (base e tampa) e a sua posterior arrumação nos camiões já “abertos”. Para 

este exemplo temos um total de 435 caixas KLT, que correspondem a 27 encomendas 

distribuídas por caixas de 5 dimensões diferentes. 

Iniciando o Procedimento para Incorporar as Paletes Completas nos Camiões já Existentes 

(Secção 5.10.), começamos por observar as características dos dois camiões existentes, 

nomeadamente a altura total da sua carga. Verificamos que ambos têm uma altura disponível 

para arrumar mais carga de, respectivamente para o Camião 1 e para o Camião 2, 750mm e 

1020mm. 

Começamos, primeiro, por trabalhar com o Camião 1, uma vez que é o que apresenta 

menor valor para a altura disponível. Vamos procurar se, entre as 27 encomendas, existem 

alguns tipos de caixas KLT que permitam construir uma camada completa de altura uniforme, 

próxima de 750mm. O objectivo desta etapa prende-se com a optimização do espaço livre do 

Camião 1, em termos de altura. 

Verificamos, então, que existem dois tipos de caixas KLT com uma altura apropriada. 

Ambos têm altura igual a 280mm, o que, construindo paletes com dois andares de caixas 

destes tipos, e adicionando a altura da base e da tampa, resulta numa palete completa com 

altura igual a 280 × 2 + 180 = 740��. Estes dois tipos de caixas KLT correspondem a 19 

encomendas e a um total de 370 caixas individuais. 

Trabalhando, então, com estas 19 encomendas, procedemos à paletização das suas caixas 

KLT recorrendo ao modelo matemático do Procedimento para Organizar as Caixas KLT em 

Paletes Completas (Secção 5.9.). Gerando todas as combinações possíveis de padrões e bases 

disponíveis que resultem em paletes completas de altura igual a 740mm, guardamos a 

combinação que utiliza o menor número de caixas KLT vazias para preencher os espaços vagos 

associados ao padrão de empacotamento utilizado (ver Passo 3 da Secção 5.10.). Este processo 

resulta num total de 36 paletes, 35 das quais com uma base de 1200 × 1000�� e uma com 

uma base de 1200 × 800��. 

De seguida, e atendendo às dimensões da base do camião, seleccionamos as 26 paletes 

mais pesadas para gerar uma nova camada para o Camião 1. Essas 26 paletes englobam 13 das 
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19 encomendas de caixas KLT, sendo compostas por um total de 270 caixas individuais, e 

foram todas construídas utilizando uma base de 1200 × 1000��. A construção desta nova 

camada é, posteriormente, feita de acordo com a Estratégia de Arrumação em Formato de 

Estrela (ver Passo 3.5. da Secção 5.10.), resultando numa camada com uma taxa de ocupação 

de 95,59%, com um peso total de 4301,300kg e com valores de desvio do peso da carga de ³g(���� = −2,50�� e ³g(���� = −26,92��. O seu aspecto final pode ser observado na 

Figura 5.28 (a). 

Esta nova camada (denominada de Camada 6) será, agora, conjugada com as camadas 1, 2 

e 3, para formar o Camião 1. Para se decidir a ordem pela qual estas quatro camadas são 

colocadas neste camião, recorremos à taxa de ocupação e ao peso associados a cada uma 

delas. Procedendo como anteriormente (ver Secção 5.7.), colocamos as camadas por ordem 

decrescente da respectiva taxa de ocupação e, em caso de empate, por ordem decrescente do 

seu peso individual, o que, neste caso, corresponde a empilhar as Camadas 6, 1, 2 e 3, por essa 

ordem. Apesar de a Camada 6 ser a que tem uma taxa de ocupação superior, observando os 

seus espaços vazios, constactamos que é necessário proceder a alguns ajustes para assegurar 

que as camadas posteriores têm a base das suas caixas devidamente apoiadas (ver Passo 3.6. 

da Secção 5.10.). Assim, torna-se necessário deslocar as paletes para o centro da camada, 

longitudinalmente, 300mm em cada uma das direcções, “cobrindo” os espaços vazios situados 

no seu centro (ver Figura 5.28 (b)). O mesmo se faz às camadas 1, 2 e 3, dando origem ao 

“novo” Camião 1 da Figura 5.29. 

 

 

Figura 5.28: (a) Camada gerada com as 26 paletes de caixas KLT e com altura igual a 740mm. 

(b) Aspecto final da Camada 6 após a deslocação das paletes para o centro do camião. 

 



5. Heurística Construtiva Desenvolvida para o Problema 

155 
 

 

Figura 5.29: Camião 1 com três camadas de caixas GLT (a vermelho) e com a camada 

adicional de paletes de caixas KLT (a verde). 

 

Neste momento, falta ainda arrumar as caixas correspondentes a 14 encomendas, num 

total de 165 caixas KLT. Uma vez que este número de encomendas de caixas KLT é insuficiente 

para formar uma camada completa de paletes de altura uniforme, vamos recorrer ao Passo 5 

do Procedimento para Incorporar as Paletes Completas nos Camiões já Existentes (ver Secção 

5.10.). Assim, trabalhando individualmente com cada uma das 14 encomendas, procedemos à 

paletização das suas caixas, escolhendo, de entre as bases disponíveis, aquela que permita a 

optimização do aspecto final das paletes, ou seja, a base que permita minimizar o número de 

caixas vazias necessárias à obtenção de uma “palete completa” e que permita construir 

paletes com altura o mais uniforme possível, e que corresponda à minimização do número 

total de paletes completas geradas. Não esquecer, também, que as paletes finais deverão ter 

uma altura máxima de 1000mm, sendo permitidos apenas pequenos desvios (cerca de 20mm). 

Este procedimento resulta num total de 25 paletes, 15 das quais com base 1200 × 800��, 8 

com base 1200 × 1000�� e 2 com base 1005 × 605��, e com alturas variáveis entre os 

327mm e os 1020mm. 

Avançamos, de seguida, para o Passo 6 do Procedimento para Incorporar as Paletes 

Completas nos Camiões já Existentes, procurando arrumar todas as paletes com altura inferior 

ou igual a 750mm no Camião 1 e as restantes (altura > 750mm) no Camião 2. Seguindo, 

novamente, a Estratégia de Arrumação em Formato de Estrela, essas paletes serão colocadas 

uma a uma nos ditos camiões, por ordem decrescente do seu peso e seguindo a ordenação 

dos cantos livres. Em todo o momento, é necessário verificar se a base da palete em questão 

fica integralmente suportada pelas caixas da camada imediatamente inferior. 

Então, e após a arrumação das 521 caixas de carga, os dois camiões passam a apresentar 

as seguintes características (ver Tabela 5.9 e Figura 5.30): 
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Tabela 5.9: Características dos 2 camiões já com a totalidade da carga arrumada. 

Camião Camadas Camadas 

Adicionais 

Paletes 

de KLT 

Peso  

(Kg) 

Taxa 

Ocup. (%) 

³g(���� ³g(���� ³g(��©� 

1 1 2 3 6 13 8511,150 86,99 3,11 -27,53 1095,97 

2 4 5   12 4926,240 72,18 0,00 0,00 1309,12 

 

 

 

 

Figura 5.30: Camiões 1 e 2 após a arrumação das paletes de caixas KLT. 

 

Tal como no exemplo anterior, a empresa tem a possibilidade de empurrar e/ou puxar as 

caixas para o centro geométrico do camião, tentando promover a melhoria da distribuição do 

peso. Neste caso, e uma vez que ³g(���� = ³g(���� = 0�� para o Camião 2, optamos por 

efectuar este procedimento apenas para o Camião 1. Desta forma, também não teremos de 

nos preocupar novamente em verificar se todas as caixas mantêm a sua base integralmente 

apoiada. Assim, as características e o aspecto final dos camiões do Exemplo 2 passam a ser (ver 

Tabela 5.10 e Figura 5.31): 

 

Tabela 5.10: Características finais dos dois camiões do Exemplo 2. 

Camião Camadas Camadas 

Adicionais 

Paletes 

de KLT 

Peso  

(Kg) 

Taxa 

Ocup. (%) 

³g(���� ³g(���� ³g(��©� 

1 1 2 3 0 13 8511,150 86,99 3,11 -11,31 1095,97 

2 4 5   12 4926,240 72,18 0,00 0,00 1309,12 
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Figura 5.31: Aspecto final dos dois camiões do Exemplo 2. 

 

 

5.12.3. Análise dos Resultados Obtidos 

 

Observando os resultados obtidos nos dois exemplos anteriores, concluímos que, em 

qualquer uma das situações, foi possível arrumar a totalidade da carga no número mínimo de 

camiões. É certo que, em qualquer um dos dois exemplos, o limite mínimo contínuo calculado 

apresenta valores “relativamente lassos”, nomeadamente de 4,15 e 1,48 para os Exemplos 1 e 

2, resultando nos já referidos 5 e 2 camiões ou viagens. 

Quanto à estabilidade vertical da carga, verifica-se que todas as caixas (GLT ou paletes 

completas) têm a sua base integralmente suportada pelo topo de outras caixas ou pelo chão 

do camião. Também a sua estabilidade lateral está devidamente assegurada, registando-se, 

para a esmagadora maioria das caixas de carga, que 3 ou mesmo 4 das suas faces laterais 

estão em contacto com as faces laterais de outras caixas ou com as paredes do camião. De 

facto, apenas um número muito reduzido de caixas apresenta só duas faces laterais 

devidamente apoiadas: 4 caixas no Camião 4 do Exemplo 1; 12 caixas no Camião 2 do Exemplo 

2. 

É interessante observar que se obtiveram muito bons resultados quanto à distribuição do 

peso da carga. De facto, os valores dos desvios do peso são pequenos, registando-se mesmo 

uma situação (Camião 2 do Exemplo 2) com uma distribuição uniforme do peso ao longo da 

largura e do comprimento do camião. Em todos os sete camiões dos dois exemplos, o centro 

de massa da carga nunca se afastou em mais do que 1% do centro geométrico do camião, quer 

em termos transversais quer em termos longitudinais (no nosso caso, −12�� ≤ ³g(���� ≤12�� e −68�� ≤ ³g(���� ≤ 68��). Apenas um camião registou uma situação fora deste 

intervalo: o Camião 5 do Exemplo 1, para o qual ³g(���� = −73,85��. Mesmo assim, e após 

as operações de Ajustamentos Opcionais, este valor alterou-se para ³g(���� = −33,89��, já 

se situando, claramente, no intervalo de 1%. Note-se que Bortfeldt  e Gehring, no seu artigo de 

2001, referem que desvios na ordem de 1% são perfeitamente admissíveis. 
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Sobre a distribuição do peso da carga em termos de altura, a análise é um pouco 

diferente. No primeiro exemplo é de referir que foi sempre possível colocar as camadas mais 

pesadas junto ao chão do camião, empilhando-as umas sobre as outras por ordem decrescente 

do seu peso total, para todos os camiões excepto para o Camião 5, no qual, para assegurar a 

estabilidade vertical da carga, houve necessidade de colocar a camada mais pesada no meio 

das três existentes. Quanto ao segundo exemplo, ambos os camiões têm as suas camadas 

arrumadas da forma mais equilibrada possível, ou seja, as camadas mais pesadas ficam junto 

ao chão do contentor e as mais leves ficam no topo, permitindo que o centro de massa da 

carga seja o mais baixo possível. 

 

A ideia que está na origem desta heurística resultou num artigo científico (Costa e Captivo 

2014), no qual é possível encontrar a descrição e a aplicação da estratégia de arrumação em 

formato de estrela, utilizada para optimizar todo o processo de arrumação de um conjunto de 

caixas de carga individuais (sem a necessidade de constituição de paletes), com a preocupação 

de obter soluções estáveis e com uma distribuição do peso equilibrada.  

 

No capítulo seguinte realizaremos uma análise mais extensa das soluções geradas pela 

nossa heurística para os dados da empresa e, também, para um conjunto de dados disponíveis 

na literatura de referência. 
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 Capítulo 6 

Testes Computacionais 
 

 

 

6.1. Implementação da Heurística 

 

A implementação de todos os procedimentos descritos no Capítulo 5 foi feita utilizando o 

Visual C++ do Windows Vista 32-bit. 

Todas as experiências computacionais foram realizadas num computador portátil com 

AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-64, com uma frequência de 2.20GHz e 3GB de 

memória RAM. 

Quanto às imagens dos padrões de empacotamento obtidos aquando da aplicação da 

heurística, elas foram geradas recorrendo ao software Matlab (versão 7.11.), de forma a 

assegurar que a escala das dimensões das caixas de carga e dos camiões é respeitada. 

 

 

 

6.2. Os Dados de Benchmarking 

 

Vários conjuntos de dados têm sido utilizados nos artigos da literatura para testar as 

diversas heurísticas e modelos desenvolvidos para resolver os problemas de corte e 

empacotamento a três dimensões. 

Apresenta-se, de seguida, uma breve descrição desses conjuntos de dados. Qualquer um 

deles pode ser obtido na página web do ESICUP – Euro Special Interest Group on Cutting and 

Packing Problems (consultar [3]), na tradicional página web da OR-Library (ver (Beasley 1990) e 

[4]) ou na mais recente página web da biblioteca de instâncias para problemas de corte e 

empacotamento com duas e três dimensões, a PackLib2 (ver (Fekete e Veen 2007) e [5]). 
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6.2.1. Conjunto de Dados THPACK9 

 

Ivancic et al. (1989) estudam o problema de corte e empacotamento a três dimensões 

com múltiplos contentores, com o objectivo de minimizar o número total de contentores 

necessários para transportar a totalidade da carga, ou o custo total associado a esses 

contentores. Neste tipo de problemas, os contentores disponíveis poderão ser todos iguais 

(todos com custos idênticos) ou poderão exibir dimensões diferentes (e custos também 

diferentes). 

Os autores apresentam um conjunto de 64 problemas de teste, 47 dos quais com um 

único tipo de contentor, 4 com dois tipos e 13 com três tipos de contentores disponíveis. Em 

qualquer um destes problemas, o custo dos contentores é definido como sendo igual ao seu 

volume. 

Relativamente à carga a transportar, cada um dos problemas de teste abrange entre dois 

a cinco tipos diferentes de caixas de carga, apresentando entre 47 e 180 artigos, no total. Para 

além disso, não são propostas quaisquer condicionantes acerca da carga, nomeadamente 

quanto ao seu peso (que não é disponibilizado), quanto à sua orientação (as caixas podem ser 

colocadas sobre qualquer uma das suas seis faces), quanto à sua fragilidade, ou outras. 

 

 

6.2.2. Conjunto de Dados THPACK8 

 

Em 1992, Loh e Nee, para testarem a heurística que desenvolveram para o problema de 

corte e empacotamento a três dimensões com um contentor único, propõem um conjunto de 

15 problemas de teste (denominados de LN01 a LN15). O objectivo consiste, naturalmente, em 

optimizar o volume ocupado dentro do contentor. 

Cada um dos 15 problemas considera um contentor com dimensões diferentes, sendo 

que, em 11 desses 15 problemas, as dimensões do contentor são suficientemente grandes 

para acomodar a totalidade da carga. 

Quanto às características da carga transportada, o número de tipos de caixas diferentes 

varia entre 6 e 10, e o número total de artigos varia entre 100 e 250. A carga é 

maioritariamente fracamente heterogénea, em média com 22,2 caixas em cada um dos tipos, 

e tem como única condicionante, uma restrição de orientação, ou seja, algumas caixas 

poderão apresentar alguma(s) orientação(ões) fixa(s). 

 

 

6.2.3. Conjunto de Dados THPACK1-7 

 

Bischoff e Ratcliff, no seu artigo de 1995, argumentam quanto à necessidade de se 

proceder a testes computacionais comparativos em conjuntos de dados extensos e de 
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características semelhantes, variados e replicáveis, que permitam a obtenção de conclusões 

estatisticamente significativas. 

Após detectarem essa falha nos artigos publicados até então, Bischoff e Ratcliff decidem 

desenvolver um procedimento que permite gerar um novo conjunto de dados para o problema 

de corte e empacotamento com um único contentor, no qual o objectivo consiste em 

maximizar o volume da carga que é arrumada no contentor. 

Assim, os autores geram 7 classes de testes (denominados de BR1 a BR7), cada uma das 

quais com 100 instâncias, num total de 700 problemas de teste. O conjunto BR1 considera 

apenas 3 tipos diferentes de caixas, sendo este número crescente para cada uma das sete 

classes, de forma constante, até 20 para o conjunto BR7. 

Qualquer um dos 700 problemas de teste envolve um contentor estandardizado de 20 pés 

(� = 587#�, � = 233#� e � = 220#�). Quanto às caixas de carga, as suas dimensões são 

geradas como um número inteiro entre [30, 120], [25, 100] e [20, 80], respectivamente para o 

seu comprimento, largura e altura. Todas as orientações das caixas são permitidas, desde que 

a altura resultante seja inferior ao dobro da dimensão do lado mais pequeno do respectivo 

artigo. Nenhum destes conjuntos considera problemas com carga fortemente heterogénea ou 

problemas com carga totalmente homogénea. 

As únicas características acerca da carga transportada dizem respeito às suas dimensões, 

não sendo apresentados quaisquer valores quanto ao seu peso, à sua resistência, ou outras de 

eventual interesse em aplicações de ordem prática.  

 

 

6.2.4. Extensão do Conjunto de Dados THPACK1-7 

 

Em 1999, Davies e Bischoff decidem acrescentar nove conjuntos adicionais ao conjunto de 

dados THPACK1-7, por forma a diversificar a carga a transportar e por forma a contemplar 

eventuais condicionantes relativas às caixas de carga. 

Começam, então, por acrescentar aos grupos BR1 a BR7 oito novos conjuntos, cada um 

dos quais com 100 problemas de teste. Obtêm, assim, um total de 1500 problemas, divididos 

em 15 grupos (denominados de BR1 a BR15). Cada um desses 15 grupos varia de acordo com o 

número de tipos de caixas existentes (esses números são: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 

70, 80, 90 e 100). A carga a transportar varia, assim, de carga fracamente a fortemente 

heterogénea - no problema BR1 existem, em média, 50,2 caixas em cada um dos 3 tipos, 

enquanto que no problema BR15 este número médio é de apenas 1,3 caixas. Estes problemas 

apresentam como única condicionante, uma restrição de orientação, ou seja, algumas caixas 

poderão (ou não) ter alguma(s) orientação(ões) fixa(s). 

Para além dos 1500 problemas anteriores, apresentam mais 150, agrupados em 15 grupos 

de teste (denominados de BR1R a BR15R), cada um composto por 10 problemas. Cada um dos 

15 problemas BRiR (i =  1, 2,…, 15) inclui exactamente os primeiros 10 problemas do respectivo 

conjunto BRi, acrescido de duas restrições: 
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• restrições de empilhamento: as caixas pertencentes à primeira metade de cada um 

dos vários tipos diferentes de caixas, não podem suportar qualquer peso sobre elas; 

• restrição de limite do peso total da carga transportada: consideram que o peso de 

cada caixa é proporcional ao seu volume, sendo gerado de tal forma que o peso da 

carga total represente 150% do peso máximo admissível. Para cada tipo de caixa, os 

autores procederam à geração aleatória de um valor de densidade, utilizando uma 

distribuição uniforme no intervalo de 0,05g/cm3 a 5,0g/cm3. Por sua vez, o peso 

máximo admissível é escolhido de forma arbitrária. 

Relativamente ao veículo de transporte, continuam a considerar a existência de um único 

contentor de dimensões ��, �, �� = �583,233,220�, sendo o objectivo do problema a 

maximização do volume da carga transportada. 

 

 

6.2.5. Outros Conjuntos de Dados 

 

É possível encontrar outros conjuntos de problemas de teste propostos por vários autores, 

como por exemplo, as instâncias de Gehring e Bortfeldt (1997), Eley (2002), Egeblad e Pisinger 

(2009) e de Liu et al. (2011). 

Em Gehring e Bortfeldt (1997), deparamo-nos com um algoritmo para gerar 

aleatoriamente dados para o problema de empacotamento a três dimensões com um 

contentor único e com carga fortemente heterogénea. Os autores aplicam esse algoritmo para 

gerar seis séries de dados, cada uma das quais representativa de um caso de estudo. Por sua 

vez, cada um dos casos de estudo é composto por 100 exemplos numéricos, ilustrando uma 

determinada situação quanto às dimensões do contentor seleccionado e quanto às restrições 

de colocação consideradas para a carga. 

Para testar uma heurística desenvolvida para o problema com múltiplos contentores, Eley 

(2002) propõe um novo conjunto de dados composto por 350 problemas de teste gerados 

aleatoriamente, divididos em sete classes, cada uma das quais composta por 50 instâncias. O 

número de tipos diferentes de caixas de carga, as suas dimensões e orientações admissíveis, 

são retirados dos 50 primeiros problemas de cada uma das sete classes BR1-BR7 de Bischoff e 

Ratcliff (1995a). Para cada uma das instâncias, os artigos são aleatoriamente selecionados, 

desde que a soma do seu volume seja inferior ou igual a cinco vezes o volume do contentor 

considerado (consequentemente, a solução óptima contemplará, no mínimo, cinco 

contentores). 

Egeblad e Pisinger (2009) estudam o problema de empacotamento com um contentor 

único, com o objectivo de seleccionar o conjunto de artigos mais valiosos a arrumar nesse 

contentor. Os autores decidem gerar aleatoriamente 60 instâncias de teste, que contêm 20, 40 

ou 60 caixas, no total. As dimensões dos artigos a arrumar são selecionadas aleatoriamente de 

entre um conjunto de cinco classes diferentes de caixas: planas, compridas, cúbicas, uniformes 

ou diversificadas. O valor de cada uma das caixas é estabelecido como sendo o seu volume 

multiplicado por um número aleatório pertencente ao conjunto {1, 2, 3}. Quanto às dimensões 
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do contentor único, elas são definidas aleatoriamente, de forma a que o seu volume 

represente 50% ou 90% do volume total da carga a transportar. 

Também Liu et al. (2011) se debruçam sobre o problema com um único contentor. 

Começam por testar a sua heurística no tradicional conjunto de 1500 problemas de Bischoff e 

Ratcliff, analisando as taxas de ocupação obtidas. Depois, e por forma a contemplar restrições 

de ordem prática relativas à carga a transportar, decidem testar a sua heurística em três 

problemas compostos por dados reais. Consideram um contentor estandardizado de 40 pés 

(� = 12�, � = 2,33� e � = 2,65�), com um limite de peso de 27130kg. Cada um destes 

três problemas apresenta, respectivamente, 5, 8 e 10 tipos de caixas diferentes, sendo o seu 

peso e o seu volume total, superiores aos limites do contentor. Infelizmente, os autores não 

detalham as características das caixas de carga, apresentando-as apenas de forma genérica e 

em termos agregados. 

 

A maioria dos trabalhos disponíveis na literatura recorre a um dos conjuntos de dados 

descritos, utilizando-os sem proceder a quaisquer modificações. Outros há que optam por 

acrescentar às instâncias de teste disponíveis algumas características relevantes para o seu 

problema em estudo. Por exemplo, Baldi et al. (2012) recorrem às instâncias geradas por 

Egeblad e Pisinger (2009), às quais adicionam o peso e o centro de massa dos artigos a 

transportar. Já Moon e Nguyen (2014) baseiam-se no conjunto de dados proposto por Bischoff 

e Ratcliff (1995a), para o qual geram um novo conjunto de caixas de carga, de forma a obter 

um problema com carga fortemente heterogénea, e cujo volume excede em 30% o volume do 

contentor. Consideram três cenários possíveis quanto ao peso das caixas, sendo que, em 

nenhum deles, o peso total da carga excede o limite de peso do contentor. 

 

Muito recentemente surge um trabalho (Silva et al. 2014a) que propõe um gerador para 

todos os tipos de problemas de corte e empacotamento a duas dimensões. 

Alegando a inexistência de grupos de problemas de teste genéricos, passíveis de ser 

amplamente e vulgarmente utilizados pelos investigadores da área, os autores sugerem um 

gerador de instâncias para todos os problemas a duas dimensões identificados pela tipologia 

de Wäscher et al. (2007). O referido gerador permite gerar um vasto número de instâncias, sob 

condições controladas, de acordo com as especificidades indicadas pelo utilizador. Para além 

disso, garante a portabilidade e a reprodutibilidade das instâncias geradas. 

Ao invés de introduzir os valores dos parâmetros relativos ao problema a gerar, o 

investigador apenas tem que indicar informação relevante sobre o tipo de output que 

pretende obter (como por exemplo, o tipo de problema, o número máximo e mínimo dos 

objectos grandes, o tipo de sortido dos artigos pequenos, …). Os parâmetros do problema 

serão automaticamente gerados mediante as características indicadas pelo utilizador. Os 

autores recorrem à distribuição Beta para a geração destes parâmetros, uma vez que se trata 

de uma distribuição bastante versátil e que permite a obtenção de um conjunto vasto de 

formatos diferentes, mediante os valores atribuídos aos seus dois parâmetros. 

É referido que o gerador também pode ser utilizado para gerar problemas a três 

dimensões. A informação necessária é semelhante à do problema a duas dimensões, acrescida 
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de dados quanto à dimensão da altura do(s) objecto(s) grande(s) e dos objectos pequenos, 

nomeadamente, valores quanto à sua altura máxima e mínima e a indicação de uma 

determinada distribuição Beta (de entre sete possíveis). 

Infelizmente, o gerador não contempla a possibilidade de gerar características adicionais 

relativas à carga a transportar (ou ao objecto grande), nomeadamente peso, fragilidade, ou 

outras. 

 

 

 

6.3. Os Dados da Empresa 

 

No Capítulo 2 deste trabalho procedeu-se à descrição do problema da empresa, tendo 

sido apresentadas as principais características da carga e do camião, bem como as 

condicionantes impostas relativamente ao transporte da carga. 

Nesta secção apresentam-se os dados que nos foram facultados pela empresa da indústria 

automóvel, nomeadamente quanto aos tipos e dimensões das caixas de carga. 

Assim, na Tabela 6.1 apresentam-se os dados referentes às caixas do modelo GLT e, na 

Tabela 6.2, os dados referentes às caixas do modelo KLT. Os valores das colunas 

“Comprimento”, “Largura” e “Altura” estão expressos em milímetros e os valores relativos ao 

“Peso” estão expressos em quilogramas. De referir que, por impossibilidade de apresentar a 

listagem completa da carga e dos respectivos pesos, apenas se identifica, para cada um dos 

códigos de caixas, o menor e o maior valor de peso registados. 

Quanto aos códigos identificativos de cada tipo de caixa, e a pedido da empresa, não se 

apresentam os códigos verdadeiros, tendo-se optado por codificar as caixas de acordo com o 

seu modelo e com número de tipos diferentes existentes. 

 

Tabela 6.1: Dimensões e peso das caixas do modelo GLT. 

Código GLT Comprimento Largura Altura Peso 

G001 1600 1200 1000 98,633 ≤ kg ≤ 152,600 

G002 1800 1200 999 236,830 

G003 1210 1010 990 60,420 ≤ kg ≤ 109,400 

G004 1200 1000 990 42,460 ≤ kg ≤ 47,700 

G005 1200 1000 975 66,360 ≤ kg ≤ 70,428 

G006 2400 800 950 240,896 ≤ kg ≤ 240,906 

G007 2080 1200 930 191,400 

G008 1600 1200 750 66,260 ≤ kg ≤ 110,872 

G009 1200 1000 750 44,100 

G010 1200 1000 750 45,316 

G011 1000 600 517 94,410 
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Tabela 6.2: Dimensões e peso das caixas do modelo KLT. 

Código KLT Comprimento Largura Altura Peso 

K001 297 198 147 1,545 ≤ kg ≤ 8,570 

K002 396 297 147 2,520 ≤ kg ≤ 11,200 

K003 396 297 280 10,400 ≤ kg ≤ 10,480 

K004 594 396 280 2,240 ≤ kg ≤ 19,382 

K005 800 600 412 12,375 ≤ kg ≤ 13,555 

 

Relembra-se que existem três bases de paletes disponíveis para arrumar as caixas do 

modelo KLT: a Palete Especial de dimensões 1005×605mm, a Europalete 1 de dimensões 

1200×800mm e a Europalete 2, com dimensões 1200×1000mm. Quanto ao veículo de 

transporte, trata-se de um camião com 13600mm de comprimento, 2400mm de largura e 

3000mm de altura. 

 

 

 

6.4. Comparação Com os Resultados de Outros Autores 

 

Por forma a avaliar a eficácia da nossa abordagem quanto ao número de camiões 

necessários para transportar a totalidade da carga, realizámos alguns testes comparativos com 

outros modelos disponíveis na literatura. 

Decidimos proceder a dois tipos de testes computacionais: primeiro em conjuntos de 

dados de benchmarking e depois em dados reais disponíveis na literatura. 

De referir que, em qualquer um destes testes comparativos, os Procedimentos para 

Organizar as Caixas KLT em Paletes Completas e para Incorporar as Paletes Completas nos 

Camiões já Existentes (Secções 5.9. e 5.10.) não foram aplicados, uma vez que em todos os 

conjuntos de dados as caixas de carga já estão devidamente estruturadas, bastando considerá-

las individualmente para arrumação no camião. 

Relativamente aos testes com conjuntos de dados de benchmarking, de todos os 

conjuntos analisados na Secção 6.2., o que melhor se ajusta ao problema em estudo neste 

trabalho é o primeiro (Ivancic et al. 1989), apesar de não serem reportados quaisquer valores 

para o peso das caixas de carga, e apesar de as mesmas poderem ser colocadas sobre qualquer 

uma das suas seis faces. Mesmo assim, trata-se do único conjunto de dados que encontrámos 

na literatura que retrata o problema de empacotamento com múltiplos contentores todos 

iguais. 

 

 

6.4.1. Testes Computacionais com Instâncias da Literatura 

 

Começamos, então, por confrontar os resultados alcançados pela nossa heurística 

construtiva com os de dez métodos alternativos sugeridos pelos seguintes autores: 
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• IMM: O modelo de programação inteira de Ivancic et al. (1989); 

• BR: A estratégia sequencial por camadas de Bischoff e Ratcliff (1995a); 

• BO: A heurística construtiva de Bortfeldt (2000); 

• ELseq: A versão sequencial da heurística desenvolvida por Eley (2002); 

• ELsim: A versão simultânea da heurística desenvolvida por Eley (2002); 

• ELbot: O modelo de programação inteira de Eley (2003) com um procedimento de tipo 

Bottleneck; 

• LZ: A estratégia sequencial de Lim e Zhang (2005); 

• TAKmh: A meta-heurística (pesquisa local e simulated annealing) de Takahara (2006); 

• TAKms: O procedimento de pesquisa local com múltiplos começos de Takahara (2008); 

• CHLZ: O método de geração de colunas desenvolvido por Che et al. (2011). 

A descrição detalhada destes dez trabalhos está disponível nos Capítulos 3 e 4. 

Todos os dez algoritmos foram testados nas 47 instâncias propostas por Ivancic et al. 

(1989) para o problema de empacotamento com múltiplos contentores. Este conjunto de 

instâncias considera a existência de apenas um tipo de contentor, tendo como objetivo 

calcular o número mínimo de contentores necessários para arrumar todas as caixas de carga. 

Estas caixas não têm limitações quanto à sua orientação, o que significa que podem ser 

colocadas sobre qualquer uma das suas seis faces, implicando que cada uma delas possa 

apresentar três valores diferentes como altura (para uma descrição detalhada deste conjunto 

de problemas, ver Secção 6.2.). 

Como a nossa heurística considera que as caixas têm orientação vertical fixa, para 

produzir soluções que possam ser directamente comparadas com as dos dez modelos 

anteriores, decidimos resolver cada uma das instâncias considerando todas as combinações 

possíveis para a dimensão da altura (por exemplo, para a primeira instância que tem apenas 

dois tipos diferentes de caixas, foi necessário resolver um total de 9 problemas, cada um dos 

quais tendo, como dimensão da altura, uma combinação particular das três dimensões dos 

dois tipos de caixas). Após a resolução destas combinações todas, escolhemos como solução 

final a que apresentou o menor número de contentores. Mesmo assim, temos de salientar que 

os nossos resultados não podem ser directamente comparados com os valores de referência 

da literatura, uma vez que, para cada instância e para cada uma das combinações consideradas 

como dimensão de altura, nós assumimos sempre que todas as caixas pertencentes ao mesmo 

tipo têm orientação vertical fixa, só podendo ser rodadas em 900, enquanto que nas soluções 

produzidas pelos dez métodos anteriores, podem existir caixas do mesmo tipo colocadas com 

orientações verticais diferentes, ou seja, com valores diferentes para a dimensão da altura. 

Na Tabela 6.3, para cada uma das 47 instâncias, apresentamos o número de tipos 

diferentes de caixas (coluna “Nr. Tipos”), o número total de caixas a arrumar (coluna “Nr. 

Cxs.”), bem como o limite inferior do número total de contentores (coluna “Lb” – 

correspondente ao rácio entre o volume total de carga e o volume de um contentor). De 

seguida, apresentam-se 10 colunas com os resultados obtidos pelos modelos dos dez artigos 

anteriores, em termos do número total de contentores utilizados. A última coluna corresponde 

ao número de contentores gerado pela aplicação da nossa heurística construtiva. 
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Tabela 6.3: Resultados alcançados para as instâncias de Ivancic et al. (1989). 

Nr. Nr. 
Tipos 

Nr. 
Cxs. 

Lb IMM BR BO ELseq ELsim ELbot LZ TAKmh TACms CHLZ Star 

1 2 70 19 26 27 25 27 26 25 25 25 25 25 25 
2 2 70 7 11 11 10 11 10 10 10 10 10 10 13 
3 4 180 19 20 21 20 21 22 20 19 20 20 19 25 
4 4 180 26 27 29 28 29 30 26 26 26 26 26 27 
5 4 180 46 65 61 51 55 51 51 51 51 51 51 55 
6 3 103 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
7 3 103 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
8 3 103 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 2 110 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

10 2 110 37 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
11 2 110 14 18 19 18 17 18 17 16 16 16 16 20 
12 3 95 45 55 55 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
13 3 95 20 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 27 
14 3 95 27 28 27 28 27 27 27 27 27 27 27 28 
15 3 95 11 11 11 11 12 12 11 11 11 11 11 12 
16 3 95 21 34 28 26 28 26 26 26 26 26 26 26 
17 3 95 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 
18 3 47 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
19 3 47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 47 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 95 17 24 24 21 24 26 20 20 20 20 20 24 
22 5 95 8 10 11 9 9 9 8 9 9 9 8 11 
23 5 95 17 21 22 20 21 21 20 20 20 20 19 23 
24 4 72 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 
25 4 72 4 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 
26 4 72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 2 95 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 2 95 9 10 11 10 11 10 10 9 10 10 10 11 
29 4 118 15 18 17 17 18 18 17 17 17 17 17 17 
30 4 118 18 24 24 22 22 23 22 22 22 22 22 27 
31 4 118 11 13 13 13 13 14 13 12 13 13 12 13 
32 3 90 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 3 90 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
34 3 90 7 9 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 
35 2 84 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
36 2 84 10 18 19 14 18 14 14 14 14 14 14 14 
37 3 102 12 26 27 23 26 23 23 23 23 23 23 23 
38 3 102 25 50 56 45 46 45 45 45 45 45 45 45 
39 3 102 12 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 
40 4 85 7 9 10 9 9 9 8 9 9 9 8 9 
41 4 85 14 16 16 15 16 15 15 15 15 15 15 16 
42 3 90 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 3 90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 90 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
45 4 99 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 4 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 4 99 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

Tot.   579 763 763 705 733 721 699 694 698 698 692 742 
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Tabela 6.4: Comparação com a melhor e a pior solução calculadas para as instâncias de 

Ivancic et al. (1989). 

Nr. Nr. Nr. Limite Número de Contentores Tempo 

 Tipos Caixas Inferior Solução Melhor Solução Pior Nossa Solução (seg.) 

1 2 70 19 25 27 25 35 
2 2 70 7 10 11 13 11 
3 4 180 19 19 22 25 81 
4 4 180 26 26 30 27 69 
5 4 180 46 51 65 55 91 
6 3 103 10 10 10 10 8 
7 3 103 16 16 16 16 6 
8 3 103 4 4 5 4 6 
9 2 110 16 19 19 19 72 

10 2 110 37 55 55 55 26 
11 2 110 14 16 19 20 73 
12 3 95 45 53 55 53 28 
13 3 95 20 25 27 27 56 
14 3 95 27 27 28 28 36 
15 3 95 11 11 12 12 38 
16 3 95 21 26 34 26 56 
17 3 95 7 7 8 8 48 
18 3 47 2 2 3 3 12 
19 3 47 3 3 3 3 12 
20 3 47 4 5 5 5 12 
21 5 95 17 20 26 24 41 
22 5 95 8 8 11 11 34 
23 5 95 17 19 22 23 44 
24 4 72 5 5 6 6 19 
25 4 72 4 5 6 5 18 
26 4 72 3 3 3 3 18 
27 2 95 4 5 5 5 31 
28 2 95 9 9 11 11 32 
29 4 118 15 17 18 17 51 
30 4 118 18 22 24 27 55 
31 4 118 11 12 14 13 46 
32 3 90 4 4 5 4 39 
33 3 90 4 4 5 5 32 
34 3 90 7 8 9 8 25 
35 2 84 2 2 3 3 30 
36 2 84 10 14 19 14 25 
37 3 102 12 23 27 23 26 
38 3 102 25 45 56 45 32 
39 3 102 12 15 16 16 48 
40 4 85 7 8 10 9 21 
41 4 85 14 15 16 16 31 
42 3 90 4 4 5 4 18 
43 3 90 3 3 3 3 25 
44 3 90 3 3 4 4 22 
45 4 99 2 3 3 3 46 
46 4 99 2 2 2 2 38 
47 4 99 3 3 4 4 49 
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Para uma visualização mais imediata dos resultados alcançados, na Tabela 6.4 

apresentamos uma comparação do número de contentores produzidos pela nossa heurística, 

com a melhor (4ª coluna) e a pior (5ª coluna) solução alcançadas pelos dez modelos da 

literatura. Na última coluna da tabela, reportam-se os tempos computacionais (em segundos) 

necessários ao cálculo da nossa solução. 

É possível observar que, em 23 das 47 instâncias resolvidas, a nossa heurística foi capaz de 

produzir uma solução tão boa como a melhor reportada na literatura. Nos restantes 24 

problemas, 5 apresentam uma solução melhor do que a pior da literatura, 14 têm uma solução 

tão ruim quanto a pior e 5 precisam, mesmo, de contentores adicionais para arrumar a 

totalidade da carga. Mesmo assim, nestes 24 problemas, 14 fazem uso de apenas mais um 

contentor adicional do que a melhor das soluções reportadas. 

Analisando, agora, a qualidade das soluções em termos da estabilidade vertical das caixas 

de carga, e observando os valores da Tabela 6.5, verifica-se que, dos 47 problemas resolvidos, 

apenas 6 não asseguram o apoio integral da base das caixas. Por exemplo, para a instância 

número 11, dos 20 camiões necessários para arrumar a totalidade da carga, 15 registam duas 

caixas que não têm a sua base 100% apoiada (ou seja, há um total de 30 caixas sem suporte 

integral da sua base). No entanto, a parcela da base que não está devidamente sustentada é 

muito reduzida e, em qualquer um dos casos, os quatro vértices da base estão devidamente 

apoiados no topo das caixas da camada imediatamente inferior, o que implica que as caixas 

em questão não sofram qualquer desequilíbrio. Esta análise é válida para qualquer uma das 

seis instâncias onde a estabilidade vertical da carga não está integralmente assegurada. 

Já quanto à estabilidade horizontal das caixas de carga, é possível consultar na Tabela 6.5, 

para cada uma das 47 instâncias, a contagem do número de faces laterais devidamente 

apoiadas, quer em valor absoluto (coluna “Nr.”) quer em termos percentuais (coluna “%”). 

Observamos, então, que a grande maioria das instâncias apresenta soluções que asseguram o 

suporte de três ou quatro faces laterais das caixas de carga. Apenas em 4 das 47 instâncias se 

verifica que as caixas com um número insuficiente de faces laterais apoiadas (uma ou duas) 

representam mais de 50% do total da carga. 

De referir que, na análise às soluções obtidas pelos 10 algoritmos que serviram de base de 

comparação aos resultados alcançados com a nossa heurística, não é efectuada qualquer 

análise quanto à estabilidade vertical e horizontal das respectivas soluções. 
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Tabela 6.5: Análise da qualidade das soluções quanto à estabilidade vertical e horizontal 

das caixas de carga. 

Nr. Nr. Nr. Apoio ≠ 100% Faces Laterais Apoiadas 

 Caixas Camiões Nr. Nr. 4 3 2 1 

   Cam. Cx. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

1 70 25   40 57,14 30 42,86 0 0,00 0 0,00 
2 70 13   66 94,29 2 2,86 2 2,86 0 0,00 
3 180 25   127 70,56 52 28,89 1 0,56 0 0,00 
4 180 27   165 91,67 15 8,33 0 0,00 0 0,00 
5 180 55   145 80,56 34 18,89 1 0,56 0 0,00 
6 103 10   100 97,09 3 2,91 0 0,00 0 0,00 
7 103 16   101 98,06 2 1,94 0 0,00 0 0,00 
8 103 4   100 97,09 3 2,91 0 0,00 0 0,00 
9 110 19   50 45,45 60 54,55 0 0,00 0 0,00 

10 110 55   0 0,00 110 100,00 0 0,00 0 0,00 
11 110 20 15 2 0 0,00 20 18,18 60 54,55 30 27,27 
12 95 53   46 48,42 48 50,53 1 1,05 0 0,00 
13 95 27   8 8,42 62 65,26 25 26,32 0 0,00 
14 95 28   57 60,00 38 40,00 0 0,00 0 0,00 
15 95 12   92 96,84 2 2,11 1 1,05 0 0,00 
16 95 26   58 61,05 36 37,89 1 1,05 0 0,00 
17 95 8   66 69,47 28 29,47 1 1,05 0 0,00 
18 47 3   15 31,91 30 63,83 2 4,26 0 0,00 
19 47 3   6 12,77 35 74,47 6 12,77 0 0,00 
20 47 5   10 21,28 37 78,72 0 0,00 0 0,00 
21 95 24   0 0,00 44 46,32 50 52,63 1 1,05 
22 95 11   0 0,00 65 68,42 30 31,58 0 0,00 
23 95 23   0 0,00 41 43,16 54 56,84 0 0,00 
24 72 6 2 6 18 25,00 44 61,11 10 13,89 0 0,00 
25 72 5   6 8,33 42 58,33 24 33,33 0 0,00 
26 72 3   13 18,06 25 34,72 30 41,67 4 5,56 
27 95 5   40 42,11 53 55,79 2 2,11 0 0,00 
28 95 11 6 2 48 50,53 2 2,11 45 47,37 0 0,00 
29 118 17 4 1 0 0,00 88 74,58 30 25,42 0 0,00 
30 118 27   0 0,00 32 27,12 86 72,88 0 0,00 
31 118 13 1 3 24 20,34 70 59,32 24 20,34 0 0,00 
32 90 4   46 51,11 44 48,89 0 0,00 0 0,00 
33 90 5   20 22,22 54 60,00 16 17,78 0 0,00 
34 90 8   87 96,67 3 3,33 0 0,00 0 0,00 
35 84 3   38 45,24 32 38,10 14 16,67 0 0,00 
36 84 14   44 52,38 36 42,86 4 4,76 0 0,00 
37 102 23   20 19,61 56 54,90 26 25,49 0 0,00 
38 102 45   29 28,43 46 45,10 27 26,47 0 0,00 
39 102 16   25 24,51 75 73,53 2 1,96 0 0,00 
40 85 9   36 42,35 42 49,41 7 8,24 0 0,00 
41 85 16   27 31,76 57 67,06 1 1,18 0 0,00 
42 90 4   48 53,33 39 43,33 3 3,33 0 0,00 
43 90 3 1 4 18 20,00 42 46,67 30 33,33 0 0,00 
44 90 4   26 28,89 39 43,33 25 27,78 0 0,00 
45 99 3   34 34,34 49 49,49 16 16,16 0 0,00 
46 99 2   22 22,22 35 35,35 34 34,34 8 8,08 
47 99 4   18 18,18 51 51,52 30 30,30 0 0,00 
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6.4.2. Testes Computacionais com Dados Reais 

 

Para além dos testes comparativos realizadas com os dados de benchmarking, decidimos 

testar a nossa heurística em dados reais que não os da nossa empresa. Para tal, recorremos ao 

artigo de Dereli e Das (2010), no qual os autores se debruçam sobre o problema de 

empacotamento a três dimensões com dois objectivos: a maximização do peso total da carga 

transportada, respeitando, obviamente, o limite de peso do contentor, e a optimização do 

espaço disponível, ou seja, a minimização do desperdício. 

Trata-se de um artigo que se baseia numa aplicação real de uma empresa turca de 

transporte de bens de higiene pessoal e de bens de papel para uso doméstico (papel higiénico, 

guardanapos, ...). Este tipo de bens caracteriza-se por apresentar um peso inversamente 

proporcional ao seu volume (por exemplo, uma embalagem de papel higiénico tem maior 

volume do que uma embalagem de shampoo, mas tem peso inferior). 

Para resolver o problema, os autores introduzem um modelo de programação por metas, 

recorrendo a um algoritmo de simulated annealing conjugado com um procedimento 

heurístico de empacotamento por camadas verticais, para calcular uma solução admissível. 

Os autores apresentam um exemplo real da empresa de distribuição em causa, com todos 

os dados relativos a 12 produtos diferentes (dimensões, quantidades e pesos), num total de 

766 caixas de carga, e com um peso total de 9905,37kg. Quanto ao veículo de transporte, 

trata-se de um camião com dimensões iguais a 530×220×210cm e com um limite de peso de 

7200kg. De referir que as caixas de carga podem ser colocadas sobre qualquer uma das suas 

seis faces e que os autores não indicam qualquer condicionante quanto ao suporte da sua 

base, nem quanto ao apoio das suas faces laterais. É mesmo possível observar no artigo de 

Dereli e Das, figuras resultantes da aplicação da sua heurística com caixas de carga com a 

respectiva base indevidamente suportada. 

Comparando o volume total da carga com o volume disponível do veículo de transporte, 

foi possível determinar um número mínimo de 2 camiões ( �å = 1,12) para transportar a 

totalidade da carga. 

A aplicação da nossa heurística a este exemplo permitiu arrumar, numa primeira fase, a 

totalidade das 766 caixas em dois camiões, resultando numa taxa de ocupação de 72,04% e de 

40,24%, respectivamente em cada um deles (ver Figura 6.1 - cada uma das cores representa as 

caixas de uma determinada altura). 
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Figura 6.1: Imagem da solução inicial calculada para o exemplo de Dereli e Das (2010). 

 

Note-se, no entanto, que nesta solução o Camião 1 excede o limite de peso de 7200kg, 

apresentando um peso total de 7226,25kg. Foi, assim, necessário transferir 12 caixas do 

Camião 1 para o Camião 2, por forma a respeitar o limite de peso da carga. As caixas 

selecionadas correspondem às 12 caixas mais leves do Camião 1. Obtém-se, então, uma 

solução final composta por dois camiões, com taxas de ocupação de, respectivamente, 69,82% 

e 42,46% (ver Figura 6.2). 

 

 

Figura 6.2: Imagem da solução final calculada para o exemplo de Dereli e Das (2010). 

 

De referir que todas as 766 caixas de carga têm a sua base completamente apoiada pelo 

chão do camião ou pelo topo de outras caixas previamente arrumadas em camadas inferiores. 

Relativamente à distribuição do peso, o primeiro camião apresenta ³g(���� = −0,33#�, ³g(���� = −0,37#� e ³g(��©� = 90,31#�, e o segundo camião apresenta ³g(���� =0,82#�, ³g(���� = −0,97#� e ³g(��©� = 70,65#�. Tendo em conta que as medidas do 

camião utilizado no transporte são iguais a 530×220×210cm, constacta-se que os desvios de 

peso em termos laterais e longitudinais, para qualquer um dos dois camiões, são inferiores a 

1% do centro geométrico do camião (respectivamente 1,1cm e 2,65cm para o eixo dos �� e 

para o eixo dos ��). Note-se que estes valores resultam directamente da aplicação da 
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heurística construtiva, sem recorrer ao procedimento de Ajustamentos Opcionais descrito na 

Secção 5.11.. 

Quanto à distribuição do peso da carga em termos de altura, em nenhum dos dois 

camiões foi possível arrumar as respectivas camadas estritamente por ordem decrescente do 

seu peso total. Tal deveu-se à necessidade de assegurar o suporte integral da base das caixas. 

Assim, das 7 camadas que constituem o primeiro camião, verifica-se que a segunda mais leve é 

a primeira a ser arrumada, ou seja, é a que fica junto ao chão do camião, uma vez que é a 

camada com maior área, o que permitirá o adequado suporte das camadas posteriores. A 

sequência de colocação das seis camadas restantes, já respeita a ordenação decrescente do 

peso total de cada uma. Quanto ao segundo camião, verifica-se que as duas camadas mais 

pesadas são colocadas em terceiro e quarto lugar, o que poderá originar algum desequilíbrio 

da carga em termos verticais. 

Analisando, agora, o apoio lateral da carga em ambos os camiões, verifica-se que a grande 

maioria das caixas apresenta 3 ou mesmo 4 faces laterais devidamente apoiadas pelas paredes 

do camião ou pelas faces laterais de outras caixas. De facto, apenas 9,20% e 24,08% das caixas 

do primeiro e do segundo camião têm apenas duas ou uma das suas faces laterais 

adequadamente suportadas. A contagem do número de faces laterais devidamente apoiadas 

está detalhada na tabela seguinte: 

 

Tabela 6.6: Número de caixas (em valor absoluto e em termos percentuais) com 4, 3, 2 e 1 

faces laterais convenientemente apoiadas. 

 Número de faces laterais devidamente apoiadas Número total 

de caixas  4 3 2 1 

Camião 1 158 38,26% 217 52,54% 31 7,51% 7 1,69% 413 

Camião 2 97 27,48% 171 48,44% 63 17,85% 22 6,23% 353 

 

Infelizmente, não foi possível realizar mais testes comparativos com dados reais, uma vez 

que os autores que utilizam este tipo de dados não os reportam nos seus artigos. O único 

trabalho que encontrámos com dados reais ajustados ao nosso problema, ou seja, com os 

valores do peso da carga, foi o já referido artigo de Dereli e Das (2010), que, mesmo assim, 

disponibiliza dados relativos a apenas um dia de operação. 

 

 

 

6.5. Resultados Com os Dados da Empresa 

 

Aquando da aplicação da nossa heurística aos dados reais da empresa de produção 

automóvel, deparámo-nos com duas situações bastante distintas quanto à tipologia da carga a 

transportar: transportes com um número residual de caixas KLT e transportes com um elevado 

número de caixas KLT. Foi decidido que estas duas situações seriam abordadas de forma 

separada. 
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Assim, nas duas subsecções seguintes, apresentam-se os resultados obtidos alusivos ao 

transporte de carga durante um mês de operação da empresa. 

 

 

6.5.1. Transportes Com Poucas Caixas KLT 

 

Os resultados obtidos aquando da aplicação da nossa heurística aos dados de um 

fornecedor que transporta maioritariamente caixas do modelo GLT podem ser consultados na 

Tabela 6.7. 

Esta tabela reporta os planos de transporte relativos a um mês de trocas e, mais 

concretamente, relativos a 18 dias de operação. Para cada um dos dias é apresentada uma 

coluna com: 

• número total de caixas GLT a transportar bem como o número de tipos diferentes 

deste modelo de caixas (em parêntesis); 

• número total de caixas KLT a transportar; 

• número final de paletes completas utilizadas para arrumar as caixas do modelo KLT; 

• número total de caixas completas a arrumar no camião; 

• limite inferior no número de camiões a utilizar; 

• tempo total de cálculo da solução (em segundos); 

• listagem dos camiões efectivamente utilizados; 

• para cada um dos camiões anteriores: 

o peso total da carga transportada (em kg); 

o taxa de ocupação (em %); 

o desvio do centro de massa da carga ao centro geométrico do camião, em termos 

laterais (em mm); 

o desvio do centro de massa da carga ao centro geométrico do camião, em termos 

longitudinais (em mm); 

o desvio do centro de massa da carga ao chão do camião, em termos de altura (em 

mm); 

o número total de caixas com 4, 3, 2 e 1 faces laterais devidamente apoiadas (em 

valor absoluto e em termos percentuais). 

 

Consultando a Tabela 6.7, observamos que os planos de empacotamento gerados pela 

nossa heurística permitiram arrumar a totalidade da carga no menor número possível de 

camiões, em 13 dos 18 dias de produção. Nos cinco dias em que tal não foi possível, houve 

quatro (instâncias 2, 9, 12 e 13) que apresentavam limites inferiores que, a serem cumpridos, 

significariam que os camiões registavam taxas de ocupação a rondar os 100%, o que é 

praticamente impossível. Assim, na prática, verifica-se que apenas numa situação (instância 

11) houve necessidade de utilizar mais um camião do que o limite mínimo previsto. 
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Tabela 6.7: Resultados obtidos para o conjunto de dados com um número residual de 

caixas KLT (continua). 
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De referir que, em qualquer um dos planos de transporte gerados, todas as caixas de 

carga apresentam a sua base completamente apoiada pelo chão do camião ou pelo topo de 

outras caixas previamente arrumadas, respeitando-se a exigência de estabilidade vertical 

imposta pela empresa. 

Analisando, agora, a estabilidade horizontal da carga, verificamos que apenas dois 

camiões (nos dias 1 e 3) apresentam, respectivamente, 4 e 2 caixas com apenas uma das suas 

faces laterais devidamente apoiadas. De facto, em nenhuma situação se observa algum camião 

com mais do que metade da sua carga indevidamente suportada (com apenas uma ou duas 

faces laterais suportadas). A pior situação encontrada (no dia 18), regista um camião com 40% 

da sua carga com apenas duas faces laterais sustentadas. 

De facto, dos 51 camiões utilizados para o transporte da totalidade da carga dos 18 dias 

de operação, 45 apresentam mais de 75% da sua carga com três ou quatro faces laterais 

adequadamente apoiadas, e nos restantes 6, a percentagem média de caixas com estas 

caraterísticas ronda os 70%. Observam-se, mesmo, 20 camiões com a totalidade das suas 

caixas de carga adequadamente apoiadas. 

Relativamente à distribuição do peso da carga, verifica-se que a grande maioria dos 

camiões tem o peso bem distribuído. Dos 51 camiões utilizados, 31 apresentam o centro de 

massa da sua carga exactamente centrado com o centro geométrico do camião, quer em 

termos laterais quer em termos longitudinais. Quanto aos restantes, os desvios observados 

são muito reduzidos, situando-se dentro do limite admissível de 1% (± 12 mm para o eixo dos 

xx e ± 68 mm para o eixo dos yy). Apenas três camiões (instâncias 4, 6 e 11) apresentam 

desvios em termos laterais fora deste limite, mais concretamente na ordem dos 2,16%, 2,19% 

e 4,19%. Em termos longitudinais, apenas um camião (instância 2) apresenta um desvio do 

centro de massa da carga na ordem dos 4,30%. 

Para além disso, e sempre que a condicionante quanto ao apoio integral da base das 

caixas não era posta em causa, as camadas foram arrumadas nos camiões sucessivamente por 

ordem decrescente do seu peso total, tentando que o centro de massa da carga ficasse o mais 

baixo possível. No entanto, nem sempre conseguimos respeitar esta orientação. 

 

 

6.5.2. Transportes Com Muitas Caixas KLT 

 

Na Tabela 6.8 é possível observar os resultados obtidos quando a carga a transportar é 

maioritariamente composta por caixas do modelo KLT. A interpretação dos valores da Tabela 

6.8 é, em tudo, semelhante à Tabela 6.7. 
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Tabela 6.8: Resultados obtidos para o conjunto de dados com um número elevado de 

caixas KLT. 
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Tal como na secção anterior, o número de camiões utilizados para arrumar a totalidade da 

carga respeita o limite mínimo calculado. Apenas em situações em que o cumprimento deste 

limite implicaria taxas de ocupação a rondar os 100%, é que foi necessário recorrer a um 

camião adicional para assegurar o transporte da totalidade da carga (instâncias 3, 4, 6 e 8). 

Analisando a estabilidade da carga, observamos que, mais uma vez, os planos de 

empacotamento gerados asseguram que as bases de todas as caixas de carga estão 100% 

sustentadas no chão do camião ou no topo de outras caixas. Quanto à sua estabilidade 

horizontal, todos os camiões, excepto dois, registam mais de 77% da sua carga com 4 ou 3 

faces laterais apoiadas pelas paredes do camião ou pelas faces laterais de outras caixas de 

carga. As duas excepções referem-se ao Camião 3 da instância 6 que tem 2/3 da sua carga com 

duas faces laterais devidamente apoiadas, e 1/3 com apenas uma face adequadamente 

suportada, e ao Camião 3 da instância 8, onde metade da sua carga tem duas faces laterais 

apoiadas e a outra metade tem apenas uma. 

Quanto à avaliação da distribuição do peso da carga, em 8 dos 22 camiões utilizados nas 

instâncias desta secção, foi possível encontrar uma solução com o peso uniformemente 

distribuído. Nos 14 camiões restantes, os desvios observados são pequenos, situando-se, na 

grande maioria dos casos, dentro do limite admissível de 1%. A excepção refere-se a quatro 

camiões (instâncias 1, 3, 6 e 8), cujos desvios do centro de massa ao centro geométrico do 

camião, em termos laterais, se situam na ordem dos 2,38%, 3,18%, 1,40 e 2,51%. Em termos 

longitudinais, as duas únicas excepções referem-se às instâncias 1 e 3 com, respectivamente, 

desvios na ordem dos 3,46% e 1,37%. 

 

Como conclusão, podemos referir que as soluções calculadas pela nossa heurística para os 

dados da empresa automóvel, apresentam uma boa qualidade, tanto em termos do número 

de camiões utilizados, como quanto à estabilidade da carga e à distribuição do seu peso. Foi, 

assim, possível obter soluções que não só minimizam o número de viagens necessárias ao 

transporte da totalidade da carga, como asseguram a segurança do transporte. 

Observa-se, em cada uma das várias instâncias, que os primeiros camiões utilizados 

apresentam, em média, uma maior taxa de ocupação. Esses camiões caracterizam-se, 

também, por apresentar uma menor variedade de tipos de caixas, uma vez que no início do 

processo existem caixas de cada tipo em número suficiente para serem repetidas várias vezes, 

isto é, para se gerarem camadas idênticas, o que facilita a obtenção de melhores valores 

quanto à distribuição do peso. 
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 Capítulo 7 

Conclusões e Trabalho Futuro 
 

 

 

Esta tese foi dedicada à aplicação da metodologia dos problemas de corte e 

empacotamento à resolução de um problema real, de uma empresa Portuguesa da indústria 

automóvel. Tendo por base uma ideia sugerida pela dita empresa, evoluiu no sentido de criar 

um mecanismo eficiente de apoio à tomada de decisão sobre questões relativas à arrumação 

de carga num camião. 

Para conseguir solucionar de forma adequada o problema apresentado pela empresa, 

houve necessidade de efectuar uma pesquisa exaustiva sobre as metodologias (exactas e 

heurísticas) existentes para a resolução de problemas deste tipo. Mais concretamente, 

procedeu-se a um estudo detalhado sobre os problemas de corte e empacotamento, a duas e 

a três dimensões, através da consulta e análise de inúmeras publicações, e da participação em 

vários encontros científicos sobre o tema. 

Desse processo resultou a ideia de criar uma heurística construtiva que contemplasse 

todas as condicionantes apontadas pela empresa. A adopção de métodos exactos revelar-se-ia 

muito morosa, impossibilitando a sua utilização de forma sistemática e regular.  

Optámos, então, por recorrer a um procedimento de construção por camadas horizontais, 

de caixas todas com a mesma altura, por forma a assegurar o necessário suporte da base das 

caixas das camadas subsequentes. A heurística desenvolvida baseou-se na colocação das 

caixas sempre junto a um canto livre, o que propiciou não só a optimização do espaço vazio, 

mas também a garantia do suporte de pelo menos duas faces laterais das caixas. Utilizou-se 

um critério para classificar os referidos cantos livres, mediante as diversas combinações de 

faces que lhes servem de apoio. Essa classificação é utilizada como parte da estratégia de 

colocação das caixas, com o intuito de dispersar as caixas mais pesadas, afastando-as umas das 

outras e, assim, promover uma distribuição do peso da carga próxima da uniforme. 

Devido às diferentes características da carga transportada pela empresa, houve 

necessidade de contemplar na nossa heurística de carregamento a formação prévia de paletes, 

constituídas por caixas de carga pequenas que, pelo facto de não terem tampa, não podem ser 
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individualmente arrumadas no camião. Uma vez que a empresa dispunha de três bases 

diferentes de palete, com dimensões diversas, para acomodar as caixas pequenas, foi forçoso 

encontrar uma metodologia para seleccionar não só a base de palete a utilizar, mas também o 

padrão de empacotamento a aplicar. Atendendo às várias directrizes ditadas pela empresa 

quanto à paletização destas caixas pequenas, optámos por recorrer a um modelo matemático 

da literatura, desenvolvido para o Manufacturer’s Pallet Loading Problem (Alvarez-Valdes et al. 

2005). Da aplicação desse modelo aos dados da empresa, para as várias combinações de 

modelos de caixas pequenas e de bases de palete, resultou uma série de padrões que foram 

posteriormente incorporados na nossa heurística construtiva. 

De referir que, ao longo do texto desta tese, foram apresentados exemplos ilustrativos 

dos vários procedimentos constituintes da heurística. 

O comportamento da heurística foi avaliado através da realização de testes 

computacionais com 48 instâncias da literatura e com 26 instâncias de dados reais fornecidos 

pela empresa. A qualidade das soluções obtidas foi analisada quanto às taxas de ocupação 

alcançadas (ou, mais concretamente, quanto ao número total de contentores utilizados), 

quanto à estabilidade da carga (quer horizontal, quer vertical) e quanto à distribuição do seu 

peso. Nos testes com as instâncias da literatura, os resultados obtidos quanto ao número total 

de camiões necessários para transportar a totalidade da carga, embora não sendo os 

melhores, foram satisfatórios. As soluções encontradas caracterizam-se por apresentar uma 

boa estabilidade, vertical e horizontal, da carga. 

Já nos testes realizados com os dados reais da empresa, os resultados quanto ao número 

total de camiões utilizados foram bastante animadores. Na esmagadora maioria das instâncias 

resolvidas, foi possível arrumar a totalidade da carga no número mínimo de camiões e, quando 

assim não aconteceu, a utilização de camiões adicionais deveu-se à impossibilidade de se 

proceder a carregamentos com taxas de ocupação de quase 100%. Quanto à qualidade das 

soluções obtidas, a estabilidade vertical das caixas é integralmente assegurada, com a 

totalidade das caixas de carga a apresentarem a sua base completamente suportada. Já 

quanto à estabilidade horizontal da carga, embora não sendo sempre possível assegurar que 

todas as caixas apresentam, pelo menos, três das suas faces laterais devidamente apoiadas, 

pelas faces laterais de outras caixas ou pelas paredes do camião, a verdade é que as soluções 

encontradas apresentam uma muito boa qualidade. Finalmente, relativamente à distribuição 

do peso da carga, verifica-se que a grande maioria dos camiões apresenta o peso bem 

distribuído, quer em termos laterais quer em termos longitudinais. Nas poucas situações em 

que tal não acontece, os desvios observados são muito reduzidos, situando-se sempre dentro 

do limite admissível de 1%. Tal como seria de esperar, devido à estratégia sequencial de 

utilização dos camiões, observa-se que os primeiros camiões ocupados apresentam, em média, 

taxas de ocupação superiores, e uma multiplicidade inferior de tipos de caixas. 

Como trabalho a desenvolver no futuro, e por sugestão da empresa, prevê-se a extensão 

da heurística para contemplar a inclusão de caixas “estranhas”, de grandes dimensões, e que, 

pelas suas caraterísticas, deverão ser sempre arrumadas junto ao chão do camião. Estas caixas 

“estranhas” terão um impacto importante não só no plano de empacotamento da restante 

carga, como na questão da distribuição do peso da carga dentro do camião. 
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Julgamos, também, que há espaço para investigar sobre procedimentos integrados de 

paletização de caixas que serão posteriormente arrumadas num (ou em vários) camião, 

conjuntamente com outras caixas individuais. Com poucas excepções, esta questão é 

abordada na literatura de forma separada, estudando-se normalmente qual o tipo de palete 

mais apropriado à arrumação dos artigos em causa, mas sem se considerar a utilização 

simultânea de vários tipos de paletes (cuja combinação tem de ser determinada) e sem se 

contemplar a sua conciliação com a existência de artigos que são individualmente arrumados 

no camião. 

Finalmente, outra ideia a desenvolver surgiu aquando da pesquisa de publicações sobre a 

distribuição do peso da carga. Verificámos que esta questão é abordada, invariavelmente, 

como uma soft constraint que, se possível, deverá ser tida em conta. Pensámos, então, na 

aplicação de um modelo bicritério que, para além da optimização do espaço ocupado, 

contemple uma segunda função objectivo que minimize a distância do centro de massa da 

carga ao centro de gravidade do camião. Uma vez que os modelos matemáticos existentes até 

ao momento para problemas tridimensionais se apresentam de difícil resolução, tentaremos, 

numa primeira fase, adaptar modelos já desenvolvidos para o caso bidimensional. A vantagem 

de utilizar um modelo bicritério para formular a questão da distribuição do peso, ao invés de a 

incluir como mais uma restrição do modelo, prende-se com a análise das soluções obtidas. Em 

vez de se apresentar uma solução única ao decisor, é-lhe apontado um conjunto de soluções 

não dominadas, de entre as quais ele poderá optar pela que lhe for mais conveniente. O 

decisor terá, assim, a possibilidade de analisar os trade-offs que se criam entre a optimização 

do espaço do contentor e a optimização da distribuição do peso da carga. 
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Anexo 1: Padrões Óptimos de Empacotamento 

 

 

 

Os padrões que se apresentam de seguida foram calculados com base nos modelos de Alvarez-

Valdes et al. (2005) e de Morabito e Morales (1998). 

Estas soluções foram calculadas utilizando o Software CPLEX 12.2, com tempos 

computacionais inferiores a 1 segundo. 

Note-se que as imagens dos padrões de empacotamento estão representadas à escala, tendo 

sido obtidas através da utilização do Software Matlab (versão 7.11). 

 

 

Número óptimo (máximo) de caixas para uma camada de cada uma das três bases de 

paletes disponíveis (dimensões em mm): 

 

Código KLT Palete Especial 

(1005 × 605) 

Europalete 1 

(1200 × 800) 

Europalete 2 

(1200 × 1000) 

K001 (297 × 198 × 147) 10 16 20 

K002 (396 × 297 × 147) - 8 10 

K003 (396 × 297 × 280) - 8 10 

K004 (594 × 396 × 280) - 4 5 

K005 (800 × 600 × 412) - 2 2 

 

 

 

Taxas de ocupação da base das paletes (em %): 

 

Código KLT Palete Especial 

(1005 × 605) 

Europalete 1 

(1200 × 800) 

Europalete 2 

(1200 × 1000) 

K001 (297 × 198 × 147) 98,27 98,01 98,01 

K002 (396 × 297 × 147) - 98,01 98,01 

K003 (396 × 297 × 280) - 98,01 98,01 

K004 (594 × 396 × 280) - 98,01 98,01 

K005 (800 × 600 × 412) - 100,00 80,00 
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Padrões de Empacotamento: 

 

 

• KLT 001: 

 

 

Base “Palete Especial”  
 

                        

Base Europalete 1 Base Europalete 2 
 

 

• KLT 002 e KLT 003: 

 

                        

Base Europalete 1 Base Europalete 2 
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• KLT 004: 

 

                        

Base Europalete 1 Base Europalete 2 
 

 

• KLT 005: 

 

                        

Base Europalete 1 Base Europalete 2 
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Anexo 2: Listagem dos Dados Utilizados nos Dois Exemplos Ilustrativos 

do Capítulo 5 

 

 

EXEMPLO 1 (Ver Secção 5.12.1.): 

 

• Dados referentes às caixas GLT: 

 

ID Caixas Código 

GLT 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

1 G003 1210 1010 990 69,800 

2 G003 1210 1010 990 69,800 

3 G003 1210 1010 990 69,800 

4 G003 1210 1010 990 69,800 

5 G003 1210 1010 990 100,920 

6 G003 1210 1010 990 100,920 

7 G003 1210 1010 990 77,000 

8 G003 1210 1010 990 77,000 

9 G003 1210 1010 990 77,000 

10 G003 1210 1010 990 77,000 

11 G003 1210 1010 990 77,000 

12 G003 1210 1010 990 77,000 

13 G003 1210 1010 990 77,000 

14 G003 1210 1010 990 77,000 

15 G003 1210 1010 990 77,000 

16 G003 1210 1010 990 68,600 

17 G003 1210 1010 990 68,600 

18 G003 1210 1010 990 68,600 

19 G003 1210 1010 990 68,600 

20 G003 1210 1010 990 68,600 

21 G003 1210 1010 990 68,600 

22 G003 1210 1010 990 68,600 

23 G003 1210 1010 990 69,800 

24 G003 1210 1010 990 69,800 

25 G003 1210 1010 990 69,800 

26 G003 1210 1010 990 69,800 

27 G003 1210 1010 990 69,800 

28 G003 1210 1010 990 69,800 

29 G003 1210 1010 990 69,800 

30 G003 1210 1010 990 79,176 

31 G003 1210 1010 990 79,176 

32 G003 1210 1010 990 79,176 

33 G003 1210 1010 990 79,176 

34 G003 1210 1010 990 79,176 

35 G003 1210 1010 990 79,176 

36 G003 1210 1010 990 79,176 

37 G003 1210 1010 990 79,176 

38 G003 1210 1010 990 79,176 

39 G003 1210 1010 990 79,176 

40 G003 1210 1010 990 79,176 

41 G003 1210 1010 990 79,176 
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ID Caixas Código 

GLT 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

42 G003 1210 1010 990 79,176 

43 G003 1210 1010 990 79,176 

44 G003 1210 1010 990 79,176 

45 G003 1210 1010 990 79,176 

46 G003 1210 1010 990 79,176 

47 G003 1210 1010 990 79,176 

48 G003 1210 1010 990 79,176 

49 G003 1210 1010 990 79,176 

50 G003 1210 1010 990 79,176 

51 G003 1210 1010 990 79,176 

52 G003 1210 1010 990 79,176 

53 G003 1210 1010 990 79,176 

54 G003 1210 1010 990 79,176 

55 G008 1600 1200 750 66,260 

56 G008 1600 1200 750 66,260 

57 G008 1600 1200 750 66,760 

58 G008 1600 1200 750 66,760 

59 G008 1600 1200 750 66,760 

60 G008 1600 1200 750 66,760 

61 G008 1600 1200 750 66,760 

62 G008 1600 1200 750 66,760 

63 G008 1600 1200 750 66,760 

64 G008 1600 1200 750 66,760 

65 G008 1600 1200 750 66,760 

66 G008 1600 1200 750 66,760 

67 G008 1600 1200 750 66,760 

68 G008 1600 1200 750 66,760 

69 G008 1600 1200 750 66,760 

70 G008 1600 1200 750 66,760 

71 G008 1600 1200 750 66,760 

72 G008 1600 1200 750 66,760 

73 G008 1600 1200 750 66,760 

74 G008 1600 1200 750 66,760 

75 G008 1600 1200 750 66,760 

76 G008 1600 1200 750 66,760 

77 G008 1600 1200 750 66,760 

78 G008 1600 1200 750 66,760 

79 G008 1600 1200 750 66,760 

80 G008 1600 1200 750 95,000 

81 G008 1600 1200 750 95,000 

82 G008 1600 1200 750 95,000 

83 G008 1600 1200 750 95,000 

84 G008 1600 1200 750 95,000 

85 G008 1600 1200 750 95,000 

86 G008 1600 1200 750 95,000 

87 G008 1600 1200 750 95,000 

88 G008 1600 1200 750 95,000 

89 G008 1600 1200 750 95,000 

90 G008 1600 1200 750 95,000 

91 G008 1600 1200 750 95,000 

92 G008 1600 1200 750 95,000 

93 G008 1600 1200 750 74,620 
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ID Caixas Código 

GLT 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

94 G008 1600 1200 750 74,620 

95 G008 1600 1200 750 74,620 

96 G008 1600 1200 750 74,620 

97 G008 1600 1200 750 74,620 

98 G008 1600 1200 750 74,620 

99 G008 1600 1200 750 74,620 

100 G008 1600 1200 750 74,620 

101 G008 1600 1200 750 74,620 

102 G008 1600 1200 750 74,620 

103 G008 1600 1200 750 74,620 

104 G008 1600 1200 750 74,620 

105 G008 1600 1200 750 74,620 

106 G008 1600 1200 750 74,620 

107 G008 1600 1200 750 74,620 

108 G008 1600 1200 750 74,620 

109 G008 1600 1200 750 74,620 

110 G008 1600 1200 750 74,620 

111 G008 1600 1200 750 74,620 

112 G008 1600 1200 750 74,620 

113 G008 1600 1200 750 74,620 

114 G008 1600 1200 750 74,620 

115 G008 1600 1200 750 74,620 

116 G008 1600 1200 750 74,620 

117 G008 1600 1200 750 74,620 

118 G008 1600 1200 750 74,620 

119 G008 1600 1200 750 74,620 

120 G008 1600 1200 750 74,620 

121 G008 1600 1200 750 74,620 

122 G008 1600 1200 750 74,620 

123 G008 1600 1200 750 74,620 

124 G008 1600 1200 750 74,620 

125 G008 1600 1200 750 74,620 

126 G008 1600 1200 750 74,620 

127 G008 1600 1200 750 74,620 

128 G008 1600 1200 750 74,620 

129 G008 1600 1200 750 74,620 

130 G008 1600 1200 750 74,620 

131 G008 1600 1200 750 74,620 

132 G008 1600 1200 750 74,620 

133 G008 1600 1200 750 74,620 

134 G008 1600 1200 750 74,620 

135 G008 1600 1200 750 74,620 

136 G008 1600 1200 750 74,620 

137 G008 1600 1200 750 76,420 

138 G008 1600 1200 750 76,420 

139 G008 1600 1200 750 76,420 

140 G008 1600 1200 750 76,420 

141 G008 1600 1200 750 76,420 

142 G008 1600 1200 750 76,420 

143 G008 1600 1200 750 76,420 

144 G008 1600 1200 750 76,420 

145 G008 1600 1200 750 76,420 
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ID Caixas Código 

GLT 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

146 G008 1600 1200 750 76,420 

147 G008 1600 1200 750 76,420 

148 G008 1600 1200 750 76,420 

149 G008 1600 1200 750 76,420 

150 G008 1600 1200 750 76,420 

151 G008 1600 1200 750 76,420 

152 G008 1600 1200 750 76,420 

153 G008 1600 1200 750 76,420 

154 G008 1600 1200 750 76,420 

155 G008 1600 1200 750 76,420 

156 G008 1600 1200 750 76,420 

157 G008 1600 1200 750 76,420 

158 G008 1600 1200 750 76,420 

159 G008 1600 1200 750 76,420 

160 G008 1600 1200 750 76,420 

161 G008 1600 1200 750 76,420 

162 G008 1600 1200 750 76,420 

163 G008 1600 1200 750 76,420 

164 G008 1600 1200 750 76,420 

165 G008 1600 1200 750 76,420 

166 G008 1600 1200 750 76,420 

167 G008 1600 1200 750 76,420 

168 G008 1600 1200 750 76,420 

169 G008 1600 1200 750 76,420 

170 G008 1600 1200 750 76,420 

171 G008 1600 1200 750 76,420 

172 G008 1600 1200 750 76,420 

173 G008 1600 1200 750 76,420 

174 G008 1600 1200 750 76,420 

175 G008 1600 1200 750 76,420 

176 G008 1600 1200 750 76,420 

177 G008 1600 1200 750 74,620 

178 G008 1600 1200 750 74,620 

179 G008 1600 1200 750 74,620 

180 G008 1600 1200 750 74,620 

181 G008 1600 1200 750 74,620 

182 G008 1600 1200 750 74,620 

183 G008 1600 1200 750 74,620 

184 G008 1600 1200 750 74,620 

185 G008 1600 1200 750 74,620 

186 G008 1600 1200 750 74,620 

187 G008 1600 1200 750 74,620 

188 G008 1600 1200 750 74,620 

189 G008 1600 1200 750 74,620 

190 G008 1600 1200 750 74,620 

191 G008 1600 1200 750 74,620 

192 G008 1600 1200 750 74,620 

193 G008 1600 1200 750 74,620 

194 G008 1600 1200 750 74,620 

195 G008 1600 1200 750 74,620 

196 G008 1600 1200 750 74,620 

197 G008 1600 1200 750 74,620 
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ID Caixas Código 

GLT 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

198 G008 1600 1200 750 74,620 

199 G008 1600 1200 750 74,620 

200 G008 1600 1200 750 74,620 

201 G008 1600 1200 750 74,620 

202 G008 1600 1200 750 74,620 

203 G008 1600 1200 750 74,620 

204 G008 1600 1200 750 74,620 

205 G008 1600 1200 750 74,620 

206 G008 1600 1200 750 74,620 

207 G008 1600 1200 750 74,620 

208 G008 1600 1200 750 74,620 

209 G008 1600 1200 750 74,620 

210 G008 1600 1200 750 74,620 

211 G008 1600 1200 750 74,620 

212 G008 1600 1200 750 74,620 

213 G008 1600 1200 750 74,620 

214 G008 1600 1200 750 74,620 

215 G008 1600 1200 750 74,620 

216 G008 1600 1200 750 74,620 

217 G008 1600 1200 750 74,620 

218 G008 1600 1200 750 74,620 

219 G008 1600 1200 750 74,620 

220 G008 1600 1200 750 74,620 

221 G008 1600 1200 750 74,620 

222 G008 1600 1200 750 74,620 

223 G008 1600 1200 750 74,620 

224 G008 1600 1200 750 74,620 

225 G008 1600 1200 750 74,620 

226 G008 1600 1200 750 74,620 

227 G008 1600 1200 750 74,620 

228 G008 1600 1200 750 74,620 

229 G008 1600 1200 750 74,620 

230 G008 1600 1200 750 74,620 

231 G008 1600 1200 750 74,620 

232 G008 1600 1200 750 74,620 

233 G008 1600 1200 750 74,620 

234 G008 1600 1200 750 74,620 

235 G008 1600 1200 750 74,620 

236 G008 1600 1200 750 74,620 

237 G008 1600 1200 750 74,620 

238 G008 1600 1200 750 74,620 

239 G008 1600 1200 750 74,620 

240 G008 1600 1200 750 74,620 

241 G008 1600 1200 750 74,620 

242 G001 1600 1200 1000 98,633 

243 G001 1600 1200 1000 98,633 

244 G001 1600 1200 1000 98,633 

245 G001 1600 1200 1000 98,633 

246 G001 1600 1200 1000 98,633 

247 G001 1600 1200 1000 98,633 

248 G001 1600 1200 1000 152,600 

249 G001 1600 1200 1000 82,993 
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ID Caixas Código 

GLT 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

250 G004 1200 1000 990 23,850 

251 G004 1200 1000 990 42,460 

252 G004 1200 1000 990 42,460 

253 G004 1200 1000 990 42,460 

254 G004 1200 1000 990 42,460 

255 G004 1200 1000 990 42,460 

256 G004 1200 1000 990 42,460 

257 G005 1200 1000 975 70,428 

258 G005 1200 1000 975 70,428 

259 G005 1200 1000 975 70,428 

260 G005 1200 1000 975 66,360 

261 G005 1200 1000 975 66,360 

262 G005 1200 1000 975 66,360 

263 G005 1200 1000 975 70,428 

264 G005 1200 1000 975 70,428 

265 G005 1200 1000 975 70,428 

266 G005 1200 1000 975 70,428 

267 G005 1200 1000 975 70,428 

268 G005 1200 1000 975 66,360 

269 G005 1200 1000 975 66,360 

270 G005 1200 1000 975 66,360 

271 G005 1200 1000 975 66,360 

272 G005 1200 1000 975 66,360 

273 G009 1200 1000 750 44,100 

274 G009 1200 1000 750 44,100 

275 G009 1200 1000 750 44,100 

276 G006 2400 800 950 240,906 

277 G006 2400 800 950 240,896 

278 G006 2400 800 950 240,896 

279 G006 2400 800 950 240,896 

280 G007 2080 1200 930 191,400 

281 G007 2080 1200 930 191,400 

282 G007 2080 1200 930 191,400 

283 G007 2080 1200 930 191,400 

284 G007 2080 1200 930 191,400 

285 G007 2080 1200 930 191,400 

286 G007 2080 1200 930 191,400 

287 G007 2080 1200 930 191,400 

 

 

• Dados referentes às caixas KLT: 

 

Número de 

Encomenda 

Código 

KLT 

Quantidade 

de caixas 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso Unitário 

(kg) 

1 K004 2 594 396 280 18,558 

   594 396 280 11,506 

2 K005 1 800 600 412 13,000 
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EXEMPLO 2 (Ver Secção 5.12.2.): 

 

• Dados referentes às caixas GLT: 

 

ID Caixas Código 

GLT 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

1 G008 1600 1200 750 94,900 

2 G008 1600 1200 750 94,900 

3 G003 1210 1010 990 78,860 

4 G003 1210 1010 990 78,860 

5 G003 1210 1010 990 78,860 

6 G003 1210 1010 990 78,860 

7 G003 1210 1010 990 78,860 

8 G003 1210 1010 990 78,860 

9 G003 1210 1010 990 109,400 

10 G003 1210 1010 990 109,400 

11 G003 1210 1010 990 109,400 

12 G003 1210 1010 990 109,400 

13 G008 1600 1200 750 84,680 

14 G008 1600 1200 750 84,680 

15 G008 1600 1200 750 84,680 

16 G008 1600 1200 750 84,680 

17 G008 1600 1200 750 94,900 

18 G008 1600 1200 750 94,900 

19 G008 1600 1200 750 94,900 

20 G008 1600 1200 750 94,900 

21 G008 1600 1200 750 94,900 

22 G008 1600 1200 750 94,900 

23 G008 1600 1200 750 94,900 

24 G008 1600 1200 750 94,900 

25 G003 1210 1010 990 90,380 

26 G003 1210 1010 990 90,380 

27 G003 1210 1010 990 90,380 

28 G003 1210 1010 990 90,380 

29 G003 1210 1010 990 78,860 

30 G003 1210 1010 990 78,860 

31 G003 1210 1010 990 78,860 

32 G003 1210 1010 990 78,860 

33 G008 1600 1200 750 84,680 

34 G008 1600 1200 750 84,680 

35 G008 1600 1200 750 84,680 

36 G008 1600 1200 750 84,680 

37 G008 1600 1200 750 84,680 

38 G008 1600 1200 750 84,680 

39 G008 1600 1200 750 84,680 

40 G008 1600 1200 750 84,680 

41 G003 1210 1010 990 60,980 

42 G003 1210 1010 990 60,980 

43 G003 1210 1010 990 60,980 

44 G003 1210 1010 990 60,980 

45 G003 1210 1010 990 60,980 

46 G003 1210 1010 990 60,980 
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ID Caixas Código 

GLT 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

47 G003 1210 1010 990 60,980 

48 G003 1210 1010 990 60,980 

49 G003 1210 1010 990 60,980 

50 G003 1210 1010 990 60,980 

51 G003 1210 1010 990 81,000 

52 G003 1210 1010 990 81,000 

53 G003 1210 1010 990 81,000 

54 G003 1210 1010 990 81,000 

55 G003 1210 1010 990 77,000 

56 G003 1210 1010 990 77,000 

57 G003 1210 1010 990 77,000 

58 G003 1210 1010 990 77,000 

59 G003 1210 1010 990 77,000 

60 G003 1210 1010 990 77,000 

61 G003 1210 1010 990 77,000 

62 G003 1210 1010 990 77,000 

63 G003 1210 1010 990 76,600 

64 G003 1210 1010 990 76,600 

65 G003 1210 1010 990 76,600 

66 G003 1210 1010 990 76,600 

67 G003 1210 1010 990 76,600 

68 G003 1210 1010 990 76,600 

69 G003 1210 1010 990 76,600 

70 G003 1210 1010 990 76,600 

71 G008 1600 1200 750 86,590 

72 G008 1600 1200 750 86,590 

73 G008 1600 1200 750 86,590 

74 G008 1600 1200 750 86,590 

75 G008 1600 1200 750 86,590 

76 G008 1600 1200 750 86,590 

77 G008 1600 1200 750 86,590 

78 G008 1600 1200 750 86,590 

79 G008 1600 1200 750 86,590 

80 G008 1600 1200 750 86,590 

81 G008 1600 1200 750 86,590 

82 G008 1600 1200 750 86,590 

83 G008 1600 1200 750 86,590 

84 G008 1600 1200 750 86,590 

85 G008 1600 1200 750 86,590 

86 G008 1600 1200 750 86,590 
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• Dados referentes às caixas KLT: 

 

Número de 

Encomenda 

Código 

KLT 

Quantidade 

de Caixas 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso Unitário 

(kg) 

1 K001 1 297 198 147 1,545 

2 K001 2 297 198 147 2,570 

3 K002 2 396 297 147 2,520 

   396 297 147 0,945 

4 K002 20 396 297 147 8,330 

5 K003 20 396 297 280 10,480 

6 K004 10 594 396 280 15,910 

7 K004 10 594 396 280 16,010 

8 K004 10 594 396 280 16,010 

9 K004 10 594 396 280 16,010 

10 K004 2 594 396 280 10,090 

11 K004 30 594 396 280 16,070 

12 K004 30 594 396 280 16,070 

13 K004 20 594 396 280 16,010 

14 K004 50 594 396 280 16,070 

15 K004 10 594 396 280 17,230 

16 K004 10 594 396 280 17,230 

17 K004 10 594 396 280 19,110 

18 K004 10 594 396 280 17,190 

19 K004 10 594 396 280 17,190 

20 K004 60 594 396 280 16,070 

21 K004 30 594 396 280 10,441 

22 K004 8 594 396 280 10,090 

23 K004 30 594 396 280 15,337 

24 K005 6 800 600 412 13,200 

25 K005 6 800 600 412 13,200 

26 K005 14 800 600 412 12,375 

27 K005 14 800 600 412 12,375 

 

 


