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Resumo 
 
 

Na logística de distribuição, muitas empresas no seu quotidiano tem-se 

deparado com problemas de empacotamentos não só no transporte de 

mercadorias em contentores, paletes bem como na racionalização do 

espaço das prateleiras em armazéns para o empacotamento de 

mercadorias. Neste trabalho, é aprofundado e desenvolvido o estudo 

destes problemas, nomeadamente o problema de empacotamento em 

contentores bem como a sua descrição e formulação matemática, 

envolvendo objectos de forma paralelepipédicos. 

Numa primeira fase é feita uma descrição e caracterização destes 

problemas, posteriormente é feita uma abordagem a considerações 

práticas e os cuidados a serem levados em conta, no momento de 

empacotamento destes objectos, que muitas vezes são negligenciados 

provocando danos na carga empacotada, acidentes, etc; levando muitas 

vezes as empresas ao não cumprimento dos prazos, ou mesmo dos 

contratos.  

Por fim, são apresentadas algumas formulações matemáticas tendo em 

conta os objectivos e as respectivas restrições que envolvem este tipo de 

problemas e para terminar as respectivas conclusões com base na 

comparação dos diversos modelos propostos ao longo do trabalho. 
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abstract 
 

In the distribution logistics, a lot of companies in his everyday one she 

have been coming across problems of packing not only in the transport 

of goods in containers, pallets as well as in the rationalization of the 

space of the shelves in grocery stores for the packing of goods. In this 

work, it is deepened and developed the study of these problems, namely 

the Container Loading Problems as well as his description and 

mathematical formulation, involving paralelepipédics objects.  

In a first phase it is made a description and characterization of these 

problems, later it is made an approach to practical considerations and the 

cares to be taken into account, in the moment of packing of these objects, 

that a lot of times are neglectful causing damages in the packed load, 

accidents, etc; taking a lot of times the companies to the non execution 

of the periods, or even of the contracts.  
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Résumé 

 
Dans la logistique de distribuition, de nombreuses entreprises dans leur 

vie quotidienne ont été confrontées à des problèmes de regroupement, 

nom seulement dans le domaine du transport de marchandises en 

conteneurs, palletes et aussi bien que de rationaliser l’espace d’étalage 

dans les rayons des magasins pour question de faire la mise au point de 

manière approfondi et développé l’étude de cês problème, à savoir le 

problème de mathématique, en recourant à des objets de forme 

parallélépipèdes. 

Tout d’abord, nous faisons une description et la caractérization de ces 

problèmes, et ensuite il est question de faire une compte au moment de 

l’emballage de ces objets, qui son souvent négligés causant des 

dommages aux marchandises emballées, les accidents, etc, ce qui 

entraîne maintes fois les entreprises à ne pas respecter les délais, ou 

même les contrats. Enfin, nous présentons la formulation mathématique 

en prenant en compte les objectifs et les restrictions portent sur ces 

problèmes, ainsi que les résultats et les conclusions respectives obtenues 

dans la comparaison de différents modèles proposés tout au long du 

travail.   
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CAPÍTULO I   

  

1.1 Introdução 

O homem desde sempre preocupou-se com a sua própria segurança e de tudo à sua volta. 

Tendo-se verificado, após a revolução industrial, um grande desenvolvimento social e 

tecnológico o que proporcionou a construção de estradas, pontes, caminhos-de-ferro, 

tornando mais fácil a mobilidade de pessoas, bens e serviços, o que de algum modo veio 

assim a revolucionar, ao longo dos tempos, o transporte em segurança de todo o tipo de 

mercadorias.  

Um pouco por todo o mundo, os países viram-se confrontados com a necessidade de uma 

maior eficiência e eficácia1 no transporte de bens para locais diversos, uma vez que devido 

a explosão demográfica os locais de produção e consumo são distintos, podendo ser 

utilizados diversos tipos de meios de transporte. Para além dos problemas já referidos, as 

empresas passaram a enfrentar novos desafios como a concorrência, as exigências do 

mercado e ainda, as restrições impostas pela lei. Para que os produtos pudessem ser 

transportados com qualidade e segurança e a diversidade que são os meios de transporte 

utilizados aliados a alterações climatéricas que se verifica no nosso universo, surge a 

preocupação cada vez mais crescente com o empacotamento dos produtos a transportar. 

Com o passar dos anos, com o aperfeiçoamento da ciência e da tecnologia, esses problemas 

passaram a ser vistos num outro plano. Hoje, no nosso dia-a-dia, caracterizados como os 

problemas de empacotamentos tridimensionais surgem naturalmente em diversos tipos de 

indústrias e serviços. Nas indústrias de retalho modernas, normalmente são armazenados 

produtos seleccionados para fazer face à época de maior procura por parte dos clientes. 

Consequentemente os responsáveis exigem que as suas provisões prevejam frequentemente 

o transporte de remessas de produtos diversificados, logo o carregamento em contentores 

de produtos diversificados representam um grande desafio, pois consiste em encontrar o 

melhor padrão de colocação de itens para uma melhor racionalização e utilização do 

espaço disponível. Este desafio torna-se ainda mais significativo perante as regras e 

                                                

1 Eficiência, entende-se como resultados obtidos e os recursos empregados: e eficácia como: a relação entre 
os resultados obtidos e os objectivos pretendidos. 
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restrições práticas do empacotamento de itens2, como por exemplo: 

separação/agrupamento de embalagens, estabilidade da carga, distribuição de peso no 

contentor e muitas outras condições ou restrições de empacotamento dos itens. 

 Em suma, é o tipo de problema em que se pretende encontrar uma colocação óptima de uma 

determinada quantidade de diferentes tipos de objectos rígidos tridimensionais (caixas), num 

espaço de dimensões fixas, também tridimensional, de forma a obter-se uma solução que 

proporcione não só um eficiente aproveitamento volumétrico do espaço, mas também a 

satisfação de outras restrições que poderão condicionar a aplicabilidade da solução obtida. 

Potenciais aplicações de técnicas de empacotamento tridimensionais são os casos da gestão de 

espaços em armazéns ou de carregamento de paletes, mas o maior número de aplicações 

encontra-se no carregamento de contentores e camiões. Um carregamento óptimo, reduz os 

custos de embarque como também, aumenta a estabilidade, a segurança e o apoio da carga 

transportada. Na literatura da optimização, existe uma pequena lista de alguns dos 

problemas da mesma categoria: Bin Packing Problem (BPP), Pallet Loading Problem 

(PLP), Container Loading Problem (CLP), Multi-dimensional Knapsack Problem (KP) e 

Cutting Stock Problem (CSP). Cada classificação da anterior lista pode ter múltiplas sub-

categorias baseada na dimensionalidade, forma de itens, objectivos e várias considerações 

práticas. 

 O problema a ser tratado neste trabalho consiste na descrição e caracterização dos 

problemas de empacotamentos em contentores (CLP), bem como nas várias formas de 

resolução e formulação matemática apresentadas na literatura. 

O problema do empacotamento em contentores (Container Loading Problem) consiste em 

como encontrar a melhor forma de empacotar diferentes tipos de paralelepípedos de 

diversos tamanhos dentro de contentores, de maneira a optimizar um critério, por exemplo, 

maximizar o aproveitamento do espaço disponível dos contentores. Ao proceder-se à 

afectação do espaço disponível às formas a empacotar (mais pequenas que o espaço) 

surgem inevitavelmente “buracos”3 no empacotamento. Este espaço residual, não ocupado 

é considerado desperdício, sendo a sua minimização sempre um dos objectivos num 

problema de empacotamento. 

                                                

2 Entende-se como, condições para afectação do espaço disponível no contentor.   

3 Espaços não aproveitados resultantes dum empacotamento. 
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Neste tipo de problemas, os objectivos (por exemplo, a maximização do valor da carga de 

um contentor, cálculo do número de contentores necessários para o transporte de uma dada 

carga, etc.), as restrições (fragilidade de alguns objectos a empacotar, orientação fixa ou 

variável, estabilidade da carga, distribuição do peso no contentor, etc.) e mesmo o tempo 

disponível para a obtenção da solução são factores variáveis e podem conduzir a diferentes 

passos na resolução destes problemas: 

1. Encontrar uma primeira solução admissível; 

2. Encontrar a melhor solução óptima; 

3. Encontrar a melhor solução num determinado tempo, etc… 

O problema de empacotamento em contentores pode ser visto como um caso especial dos 

problemas de corte e empacotamento (Dyckhoff e Finke, 1992; Morabito e Arenales, 

1992). Este problema tem sido amplamente estudado desde do trabalho de Gilmore & 

Gomory nos anos sessenta e rapidamente foram apresentados numerosos artigos e 

algoritmos para a sua resolução. Para a classificação geral dos problemas de corte e 

empacotamentos recorremos a Dyckhoff e Dyckhoff, Scheithauer e Terno. Podem ser 

impostas várias outras restrições aos problemas acima descritos: os itens só podem ter 

determinadas rotações/orientações específicas, pode ser exigido que haja equilíbrio na 

distribuição do peso no contentor, pode haver restrições relativamente ao número de caixas 

que podem sobrepor-se ou poder ser necessário a colocação de caixas de um determinado 

lote próximo a outro para permitir um carregamento mais compacto. Também o apoio das 

caixas deve ser levado em conta nomeadamente nas suas paredes laterais e o limite do peso 

suportado pelo contentor. Um bom exemplo muito importante relacionado com a questão 

das restrições é o problema de empacotamento em paletes. As paletes, contrariamente aos 

contentores são desprovidas de paredes laterais para uma melhor protecção das caixas, 

nesse caso a estabilidade do arranjo do empacotamento é uma restrição muito importante a 

ser levado em conta. Bischoff e Ratcliff dão uma excelente avaliação de exigências 

práticas que podem ser impostas aos problemas de empacotamentos tridimensionais. 

Também é necessária a distinção entre tipos homogéneos e heterogéneos de carga. Se a 

carga consiste em caixas idênticas denomina-se de homogéneo, enquanto que fortemente 

heterogéneo denomina-se se estiverem presentes muitos tipos de caixas em pouca 

quantidade. No caso em que existe pequenos tipos de caixas mas em quantidade elevada 

denomina-se de fracamente heterogéneo.  
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Quaisquer que sejam os requisitos práticos aliados ao CLP e o tipo de carga envolvida, 

existem na literatura diversas abordagens relativo ao problema. 

 

 

                                  

               

              Fig1 – caixas  

                  (fonte: imagens Web) 

 

                                    
 

                 Fig2 – Exemplo de um empacotamento tridimensional 

                                (fonte: imagens Web)  
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1.2 – Motivação 

A motivação em estudar este tipo de problemas deve-se à sua importância nas actividades 

logísticas de movimentação, armazenagem e transporte de produtos, por exemplo, na redução 

de custos destas actividades, na redução do tempo de carregamento e descarga de contentores e 

caminhões e na maior protecção dada à carga. 
Decisões que anteriormente tinham periodicidades alargadas têm agora que ser tomadas 

diariamente devido à constante mudança da economia global. As decisões das empresas 

tendem a ser maleáveis para que esta possa acompanhar a realidade. Dentro desta realidade 

volátil, as empresas são confrontadas com sucessivas reestruturações em tempo real, a 

nível de exigências de transporte e distribuição. Devido ao montante elevado dos 

investimentos envolvidos nas decisões de distribuição, é então de vital importância o 

desenvolvimento de estudos científicos compreensíveis e credíveis que fundamentem as 

decisões. Neste contexto, o estudo a ser desenvolvido neste trabalho está direccionado para 

a procura da melhor forma de colocação das caixas dentro do contentor, isto é, o melhor 

aproveitamento dos espaços de modo a minimizar os “desperdícios”4, proporcionando 

deste modo uma minimização dos custos para a empresa, mas tendo sempre em conta as 

restrições práticas e o tempo de resolução dos problemas. Com vista à resolução destes 

problemas em casos reais, surge uma nova perspectiva de análise. Isto é, para que um 

transporte de bens tenha qualidade e segurança é necessário considerar os problemas de 

carregamento dos contentores. Além disso, um serviço eficiente ao cliente depende de 

diversos factores dos quais está incluído os problemas de empacotamentos, daí a 

preocupação em estuda-los. O serviço ao cliente muitas vezes consiste numa miscelânea de 

diferentes factores relacionados com o transporte e distribuição em segurança. Também, o 

transporte em segurança é uma das áreas fundamentais para o serviço ao cliente. De uma 

forma geral, o aumento da eficiência nos empacotamentos implica uma maior segurança e 

estabilidade da carga transportada. Mas por outro lado, as exigências do serviço ao cliente 

muitas vezes significam um aumento do número de contentores implicando neste caso uma 

maior racionalização no aproveitamento de espaços e no número de contentores 

envolvidos. Um empacotamento eficiente e racional proporciona um valor acrescentado 

                                                

4 Espaço residual que não pode ser aproveitado. 
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para os clientes e porque os produtos chegam sem danos e nas quantidades pretendidas, 

favorece a empresa uma boa economia nos custos. 

Assim, coloca-se a necessidade de desenvolvimento de métodos sofisticados que permitam 

a utilização de computadores na resolução de problemas de empacotamento, 

proporcionando soluções de características competitivas quer ao nível da eficiência da 

solução proposta quer no tempo utilizado para as obter.  

 

1.3 – Abordagem ao problema   

Neste trabalho, pretende-se descrever os problemas de empacotamentos tridimensionais. 

Em optimização combinatória os problemas de empacotamento mais estudados são: 

empacotamento em contentor, em paletes e em prateleiras. Este trabalho centra-se apenas 

na primeira variante do problema que consiste no empacotamento de itens 

paralelepipédicos, mais especificamente Problema de Empacotamento em Contentores. O 

objectivo deste trabalho é a sua descrição pormenorizada, assim como a descrição de todas 

as variantes existentes neste problema, sendo o objectivo principal a sua formulação 

matemática. Para isso, será necessária uma pesquisa bibliográfica intensiva para que os 

problemas sejam bem entendidos e caracterizados. Uma vez que existem muito poucas 

publicações com a formulação matemática destes problemas e mesmo essas não abrangem 

todas as suas variantes. Problemas de empacotamento tridimensional são em geral NP-

difíceis e frequentemente não é possível encontrar soluções exactas dentro de um limite de 

tempo razoável (Dowsland e Dowsland, 1992). Assim, devido à dificuldade com a 

complexidade dos métodos exactos, a maioria das abordagens propostas na literatura 

refere-se a métodos aproximados (heurísticas, meta heurísticas, algoritmos aproximativos, 

etc), conforme a referência acima citada e várias outras (George e Robinson, 1980; Han et 

al., 1989;Gehring et al., 1990; Haessler e Talbot, 1990; George, 1992; Correia et al., 1992; 

Tsai et al., 1993; Abdoue Yang, 1994; Mohanty et al., 1994; Morabito e Arenales, 1994; 

Bischoff et al., 1995; Chen et al., 1995; Abdou e Arghavani, 1997; Gehring e Bortfeldt, 

1997; Miyazawa e Wakabayashi, 1997, 2000;Xue e Lai, 1997; Chien e Wu, 1998, 1999; 

Davies e Bischoff, 1999; Pisinger, 1999, Lins et al., 1999,2002; Martello et al., 2000; 

Morabito et al., 2000; Beasley, 2001; Bortfeldt e Gehring, 2001; Martins, 2002; Silva et 

al., 2003). Métodos aproximados são geralmente bem mais rápidos que métodos exactos, o 
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que é extremamente importante na prática devido ao grande número de pedidos 

processados por dia e a necessidade de resposta imediata durante o processamento do 

pedido. 

 

1.4 - Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em três partes fundamentais, sendo que na primeira parte faz-

se a introdução e a descrição ao tema em estudo (problemas de empacotamento em 

contentores), relacionando-o a casos reais, e também a motivação em estudá-lo. 

Na segunda parte é feita a caracterização dos problemas de empacotamentos em 

contentores, as considerações práticas a serem levadas em conta no empacotamento de 

itens, os métodos de resolução aplicados, bem como o resumo das diversas abordagens 

relacionando o tema. 

A terceira e última parte, é onde é feita a descrição de alguns modelos de formulações 

matemáticas existentes na literatura e as possíveis alterações a estes, com a introdução de 

restrições válidas. Por fim são apresentadas as conclusões relativas as alterações feitas ao 

modelo analisado.      

 

CAPÍTULO II   

2.1. Descrição dos Problemas de Empacotamento em Contentores 

O problema tridimensional da determinação de arranjo de itens num contentor é conhecido 

por problema de empacotamento em contentores (CLP). Normalmente o objectivo 

principal do CLP é a maximização da eficiência de utilização do espaço da carga. O CLP é 

um problema particular da classe de problemas que é referida na literatura como: 

problemas de corte e empacotamento. Nos anos 90, foi apresentada por Dyckhoff (1990) 

uma tipologia dos problemas de corte e empacotamento. 

Posteriormente Wäscher et al. (2004), apresentam uma nova tipologia onde (tal como 

Dyckoff) utilizam quatro critérios para definição dos diversos tipos de problemas: 

dimensionalidade, atribuição da carga, ordenação de objectos grandes e ordenação de 

objectos pequenos. Existe ainda uma outra característica importante aliada ao CLP que está 

relacionada com a diferença dos itens em termos de tamanho. É que, existindo itens de 
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diversos tamanhos, podemos encontrar num extremo carga completamente homogénea, 

i.e., é constituída somente por itens idênticos, num outro extremo todos os itens podem ter 

tamanhos diferentes. Quando temos um grande número de itens de tamanhos diferentes 

relativamente ao seu número total, diz-se que a carga é fortemente heterogénea. Quando a 

carga é constituída por poucos itens diferentes relativamente ao número total, então diz-se 

que a carga é fracamente heterogénea. Segundo Wäscher et al. (2004) e referenciado em 

Moura A. (2005) o CLP é um problema do tipo “output maximization” com itens 

fracamente heterogéneos. Usando a classificação de Wäscher et al. (2004), o CLP estudado 

neste capítulo pode ser classificado por SLOP – Single Large Object Loading Problem. É 

um problema tridimensional, com um conjunto de itens pequenos de tamanhos diferentes, 

que devem ser empacotados num determinado contentor de tal forma que o volume dos 

itens empacotados é maximizado. 

A eficiência dos empacotamentos é um requisito prático muito importante mas, os 

empacotamentos devem ser elaborados respeitando outros requisitos práticos. Bischoff and 

Ratcliff (1995) descreveram pormenorizadamente estes requisitos práticos, no que 

concerne a aplicação destes problemas no mundo real; por exemplo: a orientação das 

caixas, o peso máximo suportado por cada caixa dentro do contentor, estabilidade da carga, 

distribuição do peso no contentor, capacidade máxima do contentor e o problema de 

múltiplas descargas. (Referenciadas na secção 2.2). Relativamente ao factor estabilidade, 

tal como Bischoff and Ratcliff (1995) descrevem, pode-se concluir que uma carga instável 

pode ter implicações de segurança importantes no caso do carregamento e especialmente 

na descarga das caixas. Em muitas situações onde a carga é transportada por estrada, 

caminhos-de-ferro ou barco é necessária uma boa distribuição do peso da carga aliada a 

uma boa estabilidade. Desta forma o transporte tem menores probabilidades de provocar 

danos nos itens ou mesmo riscos pessoais. Por outro lado, quando a carga tem destinos 

diversos, é conveniente que os itens devam ser empacotados próximos uns dos outros e 

numa determinada posição relativa no contentor, obedecendo um certo critério, por ex. o 

Fifo ou Lifo.  

A grande maioria dos problemas encontrados na literatura relacionados com os problemas 

de empacotamento tridimensionais, são os problemas onde se pretende empacotar o maior 

conjunto de itens num único contentor. Neste caso, o objectivo é a maximização do volume 

dos itens empacotados, que é equivalente à minimização do espaço desperdiçado do 
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contentor. Diversos são os autores apresentam publicações relacionando o problema, entre 

eles destacam-se George and Robinson (1980), Morabito and Arenales (1993), Gehring 

and Bortfeldt (1997), Bortfeldt and Gehring (1998) e Eley (2002).  

 

 

 

                   

                  Fig3 – Empacotamento de carga homogénea  

                              (fonte: Heurística Gehring et al)   
 

                                                                      
 

                  Fig4 – Empacotamento de carga heterogénea 

                             (fonte: imagens Web)  

 

2.2 - Considerações práticas dos problemas de empacotamentos 

tridimensionais 

Em termos da qualidade das soluções, a grande parte das abordagens encontradas na 

literatura normalmente têm como finalidade única a eficiência do empacotamento. No 

entanto, existem autores que se têm preocupado com o desenvolvimento de abordagens 

relacionando inúmeras especificações práticas características de empacotamentos 

tridimensionais, que afectam em larga escala a qualidade das soluções que directamente 

têm implicações no tempo de resolução dos problemas e tomadas de decisões. Nesta 
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secção, é apresentada algumas das considerações práticas inerentes aos empacotamentos 

não só do ponto de vista da estabilidade, segurança e eficiência, mas também como é que 

alguns autores abordam e relacionam essas características de modo a encontrar soluções 

satisfatórias como por exemplo em termos de tempo de resolução dos problemas. (Moura, 

A. 2005). 

Bischoff and Ratcliff (1995), descreveram várias considerações práticas bastante 

importantes relacionadas com os empacotamentos tridimensionais, algumas destas 

considerações já têm sido tratadas e referidas na literatura, por exemplo: estabilidade da 

carga empacotada; a capacidade de suporte de alguns dos itens; o peso total admissível 

pelo contentor; a distribuição do peso da carga pelo contentor; etc. Os autores referem que 

muitas vezes na busca de soluções possíveis e aceitáveis para os problemas de 

empacotamentos, estas considerações são negligenciadas. Duas abordagens (descritas nas 

secções 3.1.2 e 3.1.3), dos autores Bischoff and Ratcliff (1995), são aqui apresentadas com 

o objectivo da resolução dos problemas de empacotamentos dos itens abordando duas 

considerações práticas. Uma das abordagens, que se provou dar bons resultados em termos 

de estabilidade do empacotamento é baseada no princípio de camadas, sendo que, esse 

grau de estabilidade é comparado através de três medidas ou indicadores. Destas medidas, 

uma está relacionada com o suporte da base de cada caixa e outra com seu suporte lateral. 

A Medida 1, definida pelo número médio de caixas porque cada caixa é suportada, 

excluindo as caixas que estão directamente pousadas no chão do contentor; a Medida 1a, 

baseada no mesmo conceito, exclui pequenas áreas de contacto definidas por – quantidade 

inferior a 5% da face superior da caixa suporte; a Medida 2 definida por a percentagem 

média de caixas não rodeadas em pelo menos três dos seus lados. Através da comparação 

de resultados foi concluído que a abordagem em camadas horizontais obtém melhores 

resultados do que as abordagens que utilizam a construção de colunas. 

Relacionada com a estabilidade dos itens, Gehring and Bortfeldt (1997), apresentam 

algumas considerações práticas que podem ser introduzidas na sua abordagem de 

algoritmos genéticos. A estabilidade da colocação de uma caixa é medida através da 

relação entre a base da caixa e a base que está em contacto com a superfície de apoio. 

Nesta abordagem, é introduzida uma restrição de estabilidade que requer um montante 

mínimo de 70% de superfície de contacto. Estes mesmos conceitos são utilizados por 

Bortfeldt and Gehring (1998), na incorporação das restrições de estabilidade. 
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Existem ainda considerações práticas importantes que devem ser levadas em conta, é o 

caso da capacidade de suporte dos itens. “Não sobrepor mais que x itens”, instrução 

encontrada em embalagens de cartão no nosso quotidiano, na lógica está muito aquém de 

ser absolutamente certo visto que o peso máximo por unidade de área que a caixa pode 

suportar depende da sua construção e também do seu conteúdo. Frequentemente a 

capacidade de suporte de carga de uma caixa é provida principalmente por suas paredes 

laterais, de forma que seria aceitável sobrepor-se directamente outra caixa idêntica, 

considerando que se colocasse um item com metade do cumprimento e o peso no topo da 

face de cima causaria danos ao tentar –se sobrepor um outro com as características iniciais. 

A capacidade de suporte de carga de um item pode também depender da sua orientação 

vertical.    

 Obviamente que não se coloquem caixas pesadas em cima de outras que não possam 

suportar grandes pesos, uma vez que pode causar danos na carga. Muitas vezes o que fica 

subjacente a muitas abordagens é que cada caixa é suficientemente forte para suportar 

qualquer peso que lhe seja colocado em cima, sendo que desta forma o problema é 

contornado. Muitos autores nas suas abordagens referem-se a capacidade de suporte dos 

itens sugerindo que as caixas que contenham itens frágeis, devem ser colocadas no topo do 

arranjo da carga. Na abordagem Ratcliff and Bischoff (1998), sugerem uma alteração à 

abordagem de camadas horizontais de Bischoff and Ratcliff (1995). Na alteração sugerida 

por estes autores, descrevem que cada caixa tem um determinado peso e até três possíveis 

“resistências” dependendo da orientação em que a caixa é posicionada no recipiente. A 

medida de resistência de uma caixa indica o peso que esta pode suportar sem risco de 

danos. E mostram ainda que introduzindo limitações de resistência nas caixas, estas ficam 

com um volume de utilização para o empacotamento mais reduzido ou limitado. 

Existem ainda autores que apresentam ideias ligeiramente diferentes na abordagem ao 

tema. É o caso de Gehring and Bortfeldt (1997) e Bortfeldt and Gehring (1998) que 

descrevem que na carga a empacotar é incluído um subconjunto de caixas que não podem 

suportar qualquer peso. Neste caso, se qualquer uma destas caixas é empacotada, então 

mais nenhuma caixa pode ser colocada em cima desta. Muitas vezes esta situação é 

incorporada no algoritmo como uma restrição. Mas estas duas abordagens têm técnicas 

evolutivas que avaliam um determinado número de soluções antes de seleccionar a melhor 

caixa para o empacotamento. 
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Outras abordagens consideram ainda a distribuição do peso dentro do contentor, sugerindo 

uma distribuição uniforme e também o peso total da carga a empacotar, sendo que essa 

carga não pode exceder o limite de peso do contentor. Existem ainda situações em que o 

limite máximo de peso admitido pelo contentor, pode vir a ser violado, Liu and Chen 

(1981), Gehring and Bortfeldt (1997) e Bortfeldt and Gehring (1998) abordam estas 

situações. O algoritmo é executado normalmente até que o peso limite do contentor seja 

atingido. O processo de empacotamento termina nesse instante. Em Gehring and Bortfeldt 

(1997), os empacotamentos têm de satisfazer cinco restrições, sendo que uma delas é a 

distribuição do peso da carga. Esta restrição impõe que o centro de gravidade esteja perto 

do ponto médio do contentor. Depois de gerado um empacotamento são efectuadas várias 

alterações: toda a carga pode ser deslocada na direcção frente e esquerda do contentor e 

uma vez que os planos de empacotamento estão divididos em secções que não se 

intersectam entre si, logo estas podem ser reposicionadas de forma a melhorar as 

distribuições e conseguir desta forma o equilíbrio do peso. 

Uma outra consideração prática descrita por Bischoff and Ratcliff (1995), tem a ver com o 

manuseamento e o posicionamento dos itens a empacotar. O tamanho e o peso de um item 

e o equipamento a utilizar para o carregamento podem por vezes ditar o posicionamento do 

empacotamento. Seria necessário por exemplo colocar itens grandes no chão do contentor, 

ou somente determinar uma altura máxima para a qual os itens grandes podem atingir. 

Pode também ser desejável do ponto de vista do “fácil/seguro” colocar certos itens 

próximos da porta do contentor. Assegurar que a carga não possa mover significativamente 

durante o carregamento é uma exigência óbvia se a carga for frágil. Como já anteriormente 

referido, uma carga instável pode ter implicações de segurança importantes nas operações 

de carga e especialmente na descarga, nestes casos podem ser usadas correias, airbags, e 

outros dispositivos para restringir ou prevenir o movimento da carga, mas os custos 

especialmente em termos de tempo e esforço gastos, podem ser consideráveis. 

O agrupamento de itens facilita o controlo do empacotamento, especialmente se os itens 

pertencem ao mesmo “grupo” definido por exemplo por uma embalagem comum ou tipo 

do item e a proximidade entre eles. Isto também pode ter vantagens em termos de 

eficiência nas operações de carregamento. 

Nas situações de múltiplas descargas, por exemplo no caso de várias entregas, os 

empacotamentos têm destinos diferentes, neste caso, não só é conveniente colocá-los 
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próximos um do outro, como também ordená-los por entregas de modo a evitar até onde é 

possível a descarga e a carga de uma grande parte dos mesmos. Existem situações em que 

é necessário a separação dos itens, por exemplo quando um carregamento inclui artigos 

comestíveis e artigos de perfumaria ou químicos ou mesmo artigos que possam ser 

facilmente perecíveis. É necessário que o arranjo do carregamento leve em conta estas 

situações de modo a evitar danos. As considerações ora descritas podem ser classificadas 

de modos diferentes segundo Bischoff and Ratcliff (1995), uns representam factores de 

restrições para o arranjo de carregamento e outros, o carácter de um objectivo. O limite de 

peso no contentor já foi classificado como sendo uma restrição – não benéfica, porque 

normalmente acaba-se por deixar algum espaço disponível que não poderá ser aproveitado. 

Restrições relativas a orientações admissíveis do item e limites no peso que claramente 

também pode ser colocado em certos artigos representam limitações directas. Porém, 

outros factores não são simplesmente restrições. Por exemplo colocando artigos do mesmo 

tipo “próximo” um do outro, não tem nenhuma noção claramente definida. É provável que, 

até certo ponto se, se colocar artigos idênticos em blocos separados seria ir de encontro a 

uma utilização espacial suficientemente melhorada. Igualmente, uma boa utilização 

espacial pode ser considerada como compensação suficiente para uma distribuição um 

pouco desigual do peso. Então, é conveniente considerar tais factores como sendo 

objectivos adicionais em vez de restrições. Além disso, muitos dos objectivos são muito 

difíceis, se não impossíveis, de quantificar adequadamente em uma única medida. Porém, 

muitos dos conhecimentos deste campo demonstram que algoritmos de empacotamentos 

satisfatórios que são capazes de combinar objectivos/restrições completamente 

interessantes, não existem, o que existe são aproximações satisfatórias com algumas 

compensações. Contudo, é importante realçar que tais restrições no posicionamento dos 

itens, nem sempre podem ser adicionadas às regras de um algoritmo simplesmente como 

restrições para preenchimentos de espaços vazios num determinado empacotamento. A 

força de suporte de carga de um determinado item é um bom exemplo. Se este critério 

fosse somente usado para restringir as alternativas de preenchimento de um determinado 

espaço nas operações de empacotamento (dependendo em como este espaço é suportado), 

então automaticamente itens frágeis não seriam impedidos de ser colocados no chão ou 

próximos da porta do contentor, inutilizando assim o espaço sobre ou próximo dele. Um 

modo mais apropriado de lidar com estes factores, seria claramente criar mecanismos aos 
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quais itens com baixo suporte de carga devem ser colocados perto ou no topo da carga a 

empacotar, conforme já sugerida e descrita em diversas abordagens.  

 

CAPÍTULO III – Métodos de Resolução 

 
Relativamente aos problemas de empacotamentos tridimensionais, existem publicações de 

diversos autores abordando questões relacionadas com o tema.  

Recentemente publicada por Gerhard Wäscher et al. (2004), baseada na tipologia de 

Dyrckhoff (1990), utilizam quatro tipos de critérios para a caracterização dos problemas de 

corte e empacotamentos: dimensionalidade, atribuição da carga, ordenação de objectos 

grandes e ordenação de objectos pequenos. 

Baseado nestes quatro tipos de critérios de caracterização, o CLP é um problema 

tridimensional, do tipo ‘’output maximization’’, em que um conjunto de itens pequenos de 

tamanhos diferentes, devem ser empacotados num determinado contentor de tal forma que 

o volume dos itens empacotados seja maximizado, com itens fracamente heterogéneos de 

diversas dimensões. Admite-se também que segundo a classificação usada por Wäscher et 

al. (2004), o CLP estudado neste capítulo pode ser classificado por SLOP – Single Large 

Object Loading Problem. EE Bischoff e MSW Ratcliff (1995), descrevem uma série de 

considerações práticas a ser levadas em conta no empacotamento de itens e algumas das 

suas implicações na prática, isto é, as restrições a serem consideradas na formulação 

matemática dos problemas de empacotamentos tridimensionais.  

Baseado na teoria de Bischoff e Marriott (1990), F.O. Cecílio e R. Morabito consideram que na 

prática o problema aparece sob dois aspectos importantes:  

(i) quando uma combinação de contentores deve ser escolhida para transportar uma dada 

carga  

(ii) quando o maior volume de uma dada carga deve ser escolhido para ser transportado 

em um único contentor. 

Dada a importância do problema de empacotamento em contentores e relativamente ao 

segundo caso onde se considera um único contentor, o CLP é classificado como 3/B/O, de 

acordo com a tipologia de Dyckhoff, (1990). 
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Diversos trabalhos podem ser encontrados na literatura tratando diferentes situações de 

carregamento de contentores, tais como: caixas iguais (Han et al., 1989; George, 1992; 

Herbert e Dowsland, 1996; Liu e Hsiao, 1997; Lins et al., 1999, 2002), caixas diferentes e um 

único contentor (Abdou e Yang, 1994;Morabito e Arenales, 1994, 1997; Abdou e Arghavani, 

1997; Gehring e Bortfeldt, 1997) e caixas diferentes e vários contentores (Mohanty et al., 

1994;Bischoff e Ratcliff, 1995a; Martello et al., 2000).  

3.1 Métodos de resolução aplicados aos problemas de empacotamentos 

tridimensionais 

Moura, A. (2005) desenvolveu uma abordagem relacionando o tema. De acordo com a 

referida abordagem, qualquer que seja o método de resolução e dependendo do tipo de 

carga a empacotar, a forma como se colocam os itens dentro do contentor é fundamental. 

Não só quando se tem em vista uma boa utilização do espaço, mas principalmente quando 

se consideram algumas das características e requisitos práticos relacionados com estes 

problemas. 

Dos diversos estudos em abordagem aos problemas de empacotamentos tridimensionais, os 

mais estudados são alusivos aos problemas onde se pretende empacotar o maior conjunto 

de itens num único contentor cujo objectivo é a maximização do volume dos itens 

empacotados, que é equivalente à minimização do espaço desperdiçado do contentor. Já 

diversas vezes referidas neste trabalho, várias são as publicações que lidam com este tipo 

de problema, nomeadamente George and Robinson (1980), Morabito and Arenales (1993), 

Gehringand Bortfeldt (1997), Bortfeldt and Gehring (1998) e Eley (2002), entre outros. 

Um objectivo alternativo, considerado por alguns autores, e citado em Moura, A. (2005), é 

minimizar o tamanho do contentor necessário para acomodar um conjunto de itens. Nestes 

casos, são geralmente fixadas duas das dimensões e o objectivo é minimizar a terceira. 

Bischoff and Marriot (1990) é exemplo de um procedimento que trata este problema 

específico. 

O segundo problema principal tem a ver com a minimização do número de contentores 

necessários para empacotar um determinado conjunto de itens. Existem na literatura 

exemplos de autores que apresentaram procedimentos de resolução para estes problemas 

nomeadamente: Liu and Chen (1981), Ivancic et al. (1989) e Eley (2002). Para qualquer 

um destes problemas, diversas são as formas de abordagem, podendo ser simples métodos 
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heurísticos ou então métodos mais complexos. Por esta mesma razão, na Tabela abaixo 

descrita estão referenciadas algumas abordagens existentes na literatura. Estas mesmas 

abordagens estão divididas de acordo com a forma de colocação dos itens dentro do 

contentor (isto é, construção de uma solução) e o respectivo método de resolução. Nos 

capítulos seguintes, serão descritas algumas destas abordagens. 

 
 

Métodos 

 

Construção 

em 

Paredes 

 

Construção 

em 

Camadas 

 

Construção 

Em 

Colunas 

 

Construção 

em 

Blocos 

 

Outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heurísticas 

 

George and 

Robinson 

(1980) 

Liu and Chen 

(1981) 

Bischoff and 

Marriot (1990) 

Gehring et al. 

(1990) 

George (1992) 

Xue and Lai 

(1997) 

Chien and Wu 

(1998) 

Scheithauer 

(1991) 

Bischoff et al. 

(1995) 

Bischoff and 

Ratcliff (1995) 

Ratcliff and 

Bischoff (1998) 

 

Bischoff and 

Ratcliff 

(1995) 

 

Eley (2002) 

Davies and 

Bischoff 

(1999) 

 

Ngoi and 

Whybrew 

(1993) 

Ngoi et al. 

(1994) 

Bischoff (2003) 

 

 

 

Meta – 

heurísticas 

 

Bortfeldt and 

Gehring (2001) 

Gehring and 

Bortfeldt 

(2002) 

 

 Gehring and 

Bortfeldt 

(1997) 

 

Bortfeldt and 

Gehring 

(1998) 

Bortfeldt et 

al. (2003) 

 

Faina (2000) 

 

 

 

Outros 

 

Pisinger (1999 

e 2002) 

 

Morabito and 

Arenales 

(1993) 

 

Morabito and 

Arenales 

(1993) 

Ivancic et al. 

(1989) 

 

 Han et al. 

(1989) 

Scheithauer 

(1992) 

 

(Fonte: Moura, A. (2005)) 
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3.1.1 Construção em paredes 

 

George and Robinson (1980)  

George and Robinson (1980) foram os primeiros a formular e desenvolver um algoritmo 

heurístico, para o empacotamento de mais do que vinte “tipos de caixas”5 diferentes num 

contentor. Os autores utilizam o conceito de construção em paredes, onde as caixas são 

colocadas em primeiro lugar em colunas verticais e posteriormente colocadas dentro do 

contentor ao longo da sua largura formando paredes. No contentor só é considerada uma 

única abertura, através da qual é efectuado todo o empacotamento. Inicialmente as caixas 

são colocadas junto da face oposta à dita abertura, progredindo o empacotamento nessa 

direcção. Este método executa o preenchimento do contentor por fases. Numa primeira 

fase são construídas paredes transversais. Durante a construção destas paredes tenta-se 

manter sempre uma superfície frontal plana. A colocação das caixas na parede obedece a 

uma determinada prioridade, isto é, uma vez utilizado um dado tipo de caixa, esse tipo tem 

prioridade sobre todos os outros ainda não utilizados. Assim as caixas do mesmo tipo têm 

tendência a ficar próximas umas das outras, tendendo o empacotamento a ficar mais 

compacto. Numa segunda fase, são preenchidos os espaços livres de uma parede ou entre 

duas paredes consecutivas. Tal como é descrito pelos autores, a heurística está dividida em 

duas partes fundamentais: uma é a identificação de um espaço vazio para ser preenchido; 

outra é a técnica utilizada para o preenchimento do espaço. Esta distinção deve-se à forma 

como os espaços são tratados. Isto é, quando o espaço corresponde à largura e altura do 

contentor, o algoritmo inicia uma nova parede. Caso contrário, trata-se de um espaço livre 

dentro de uma parede. 

Posteriormente, George (1992) complementou o algoritmo de George and Robinson 

(1980). Neste caso o método desenvolvido é para casos em que a carga entregar consiste 

num conjunto de itens de mesmas dimensões constituindo o chamado “tipo de caixa”. A 

abordagem é também considerado “construção em paredes”, só que neste caso as paredes 

podem ser construídas contra qualquer uma das partes laterais e mesmo no chão do 

contentor, (esta última não é considerada neste trabalho como sendo parede mas sim 

camada). A forma de cada parede é determina pelo algoritmo bidimensional. Os resultados 

                                                

5 Define-se por: conjunto de itens idênticos em termos de dimensões (Moura, A. (2005)). 
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obtidos nesta abordagem quando comparados com a abordagem de George and Robinson 

(1980), revelam uma melhoria no nível médio da eficiência do empacotamento de 3.2% e 

3.4% dependendo do tamanho das caixas a serem empacotadas. 

  

Dowsland (1995)  

Defende a ideia de que o CLP é o exemplo de um problema onde os algoritmos que 

garantiriam uma solução óptima ou são através de métodos computacionais ou são 

computacionalmente inadmissíveis ou então ainda não são conhecidos. Por esta mesma 

razão, grande parte das vezes o problema é abordado usando heurísticas que têm como 

objectivo obter uma boa solução, não necessariamente óptima, dentro de um espaço de 

tempo razoável. Normalmente propõe-se um sistema de regras a partir das quais os planos 

de empacotamento são construídos de uma forma iterativa. Das diversas formas possíveis 

de arranjo com a carga a empacotar, uma delas pode ser através de paredes verticais 

colocadas dentro do contentor. Dos exemplos de autores que adoptam a estratégia de 

construção de paredes verticais pode-se destacar, George and Robinson (1980), Liu and 

Chen (1981), Bischoff and and Marriot (1990), Gehring et al. (1990), Xue and Lai (1997), 

Chien and Wu (1998), Pisinger (1999) e Pisinger (2002). 

 

Liu and Chen (1981) 

Desenvolvem também uma abordagem de construção de paredes, sendo que, neste caso a 

formação de uma parede é efectuada de acordo com a largura dos espaços livres. O 

algoritmo procede do modo seguinte: para a largura de um determinado espaço livre 

existente, encontra uma combinação linear entre as dimensões de uma caixa e o seu 

posicionamento, de forma a minimizar o espaço livre. De acordo com o posicionamento 

encontrado, fixa a posição da caixa – em termos da sua largura. As restantes posições são 

também combinadas de forma a encontrar a posição que melhor aproveite a altura do 

espaço em questão. 

 

Bischoff and Marriot (1990) 

Nesta abordagem, apresentam um estudo comparativo de resultados de 14 regras 

heurísticas. Neste estudo, são testadas algumas variações à abordagem de George and 

Robinson (1980) e comparadas com uma abordagem que aplica um empacotamento 2D 
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para a determinação do arranjo de cada parede vertical, cujo objectivo é determinar o 

comprimento mínimo necessário de um contentor com largura e altura fixas para 

empacotar um determinado conjunto de itens. Neste modelo, todas as variantes propostas 

desenvolvem criando paredes verticais ao longo da secção do contentor. Os autores 

demonstram que a eficiência de uma abordagem depende dos itens a empacotar, isto 

porque algumas heurísticas obtêm melhores resultados para cargas fracamente 

heterogéneas enquanto que outras obtêm melhores resultados para cargas fortemente 

heterogéneas. Por isso sugerem uma heurística composta consistindo num conjunto de 

heurísticas individuais aplicadas sequencialmente. Com esta variante conseguem uma 

redução do comprimento necessário do contentor, mas o tempo de obtenção de uma 

solução passa a ser significativo. 

 

Gehring et al. (1990) 

Apresentam uma abordagem que está virada para o empacotamento de itens fortemente 

heterogéneos criando paredes verticais tendo em consideração que estas mesmas paredes 

são adjacentes e não se intersectam. Nesta heurística, tal como na de George and Robinson 

(1980) a profundidade de cada parede é determinada pela profundidade da primeira caixa 

da camada, à qual é denominada de LDB (Layer Determining Box). Estão envolvidos 

vários tipos de caixas, estes são ordenados por ordem decrescente do seu volume. Os 

autores propõem que a LDB é escolhida como sendo a maior caixa existente que pode ser 

colocada no canto inferior esquerdo do chão do contentor, e após ser colocada, a restante 

secção é dividida em duas partes que não se intersectam. Uma das partes, considerada 

primeira parte é o espaço ao lado da LDB até à sua altura, e a outra segunda, corresponde a 

todo o espaço por cima da caixa e do primeiro espaço, até à altura do contentor. Todos 

estes espaços são posteriormente preenchidos com pares de caixas, i.e., pares de caixas que 

tenham o maior volume e o melhor posicionamento relativamente às suas orientações. Os 

espaços são preenchidos até que não haja mais espaços livres na lista de espaços, nesta 

altura é então criada (se possível) uma nova parede. Esta abordagem revela uma grande 

desvantagem, em termos de garantia de estabilidade do empacotamento, uma vez que 

permite que as caixas sejam colocadas (no pior dos casos) em suspensão. Uma atenção 

especial é dada a esta forma de empacotamento, na medida de que devido às paredes não 

se intersectarem entre si, permite uma reorganização das paredes e obtém-se desta forma 
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uma distribuição de peso mais eficiente, mas sem prejudicar a eficiência do 

empacotamento. Noutras publicações Bortfeldt and Gehring (2001) e Gehring and 

Bortfeldt (2002), utilizam esta heurística para a resolução do CLP com cargas fortemente 

heterogéneas e com um único contentor. Nas mesmas, o procedimento geral é mantido, 

mas com uma alteração nas regras heurísticas, onde os planos de empacotamento, onde 

incluídas várias paredes, são representados por estruturas de dados complexas. Uma vez 

que são usados algoritmos genéticos para melhoria das soluções, estas estruturas de dados 

são necessárias.  

 

Xue and Lai (1997) 

Estes autores tal como os já acima mencionados apresentaram uma abordagem de 

construção de paredes. Esta abordagem, tal como na abordagem de Gehring et al. (1990), 

não é permitida a intersecção de paredes. Nesta, são propostas duas heurísticas de 

posicionamento: uma a qual se referem como PH1 e a outra como PH2. A primeira, 

selecciona a maior dimensão da caixa colocada no chão do contentor para profundidade da 

parede. A segunda tem como objectivo minimizar o desvio das profundidades das caixas a 

serem incluídas na camada. Também são aplicados os princípios da heurística de George 

and Robinson (1980), na qual é proposta algumas regras de ordenação das caixas. No 

momento da ordenação das caixas é tido em consideração três características: D - 

profundidade da caixa, Q – quantidade disponível do tipo de caixa e S – a área da 

superfície da caixa (por exemplo, as características por esta ordem DQS, colocam caixas 

com a maior profundidade no topo da lista). No desenvolvimento da heurística, se existir 

um empate são comparadas a quantidade e a área de superfície das caixas (por esta ordem). 

Com permutações de DQS obtêm seis heurísticas ordenadas: de OH1 a OH6. Por fim, são 

definidas duas heurísticas. Estas constroem paredes através da colocação de colunas 

verticais de caixas que são denominadas por LH1 e LH2. A LH1, esta constrói uma 

camada usando a lista de caixas originária de uma das heurísticas de ordenação e a LH2 

que determina uma mistura de um ou dois tipos de caixas com a qual é utilizada para a 

construção de uma parede. Da combinação destes três tipos de heurísticas, resultam vinte e 

quatro heurísticas apresentadas. Ao longo de um ano de operação da produção realizou-se 

vários testes e com os dados obtidos, comparou-se com um sistema de empacotamento 
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manual, verificando-se uma diminuição de 10,58% dos custos de transporte com os 

resultados obtidos pelas heurísticas. 

 

Chien and Wu (1998)  

Elaboram uma abordagem onde, o problema do preenchimento do contentor é feito com 

paredes verticais reduzido a duas dimensões, reduzindo deste modo a dimensionalidade do 

CLP. Um primeiro tipo de parede bidimensional corresponde à secção transversal do 

contentor - definida pela altura e largura, num outro o problema é resolvido através da 

construção de paredes ao longo da altura e comprimento do contentor. No final, 

constroem-se as paredes tendo em consideração a dimensão largura e profundidade. O 

empacotamento é efectuado através de um procedimento recursivo, onde a solução final é 

escolhida dentro destas três soluções. 

 

Pisinger (1999) e Pisinger (2002) 

Apresentam uma heurística que é baseada na heurística de George and Robinson (1980), 

usando um algoritmo de pesquisa em árvore. Neste algoritmo o problema é decomposto 

num determinado número de paredes que por sua vez são divididas num determinado 

número de colunas, que podem ser orientadas vertical ou horizontalmente, e cujo 

empacotamento das mesmas é resolvido como um problema da mochila com capacidade 

igual à altura e largura do contentor. A profundidade de cada parede, bem como a 

espessura de cada coluna, é decidida através de uma abordagem branch-and-bound onde 

em cada nó só é explorado um subconjunto de ramificações. O algoritmo desenvolve várias 

regras de ordenação e selecciona a mais promissora, para a selecção das profundidades das 

paredes e a largura das colunas. 

 

Ana Moura e José Fernando Oliveira (2005)  

Apresentam uma nova heurística para a resolução do CLP com cargas que variam desde 

fracamente heterogéneos até fortemente heterogéneos independentemente do número total 

de caixas envolvidas. Consideram três restrições relacionadas com o arranjo físico da carga 

e com o transporte. São elas: orientação da caixa, estabilidade da carga e a capacidade 

máxima do contentor. Qualquer uma das restrições mencionadas é considerada aquando da 

fase construtiva do algoritmo e posteriormente na fase de pesquisa local estas restrições 
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são sempre validadas, para que as soluções obtidas sejam sempre soluções admissíveis. O 

objectivo é a maximização do volume utilizado. Avaliam o GRMOD-GRASP em termos 

de ocupação do volume e estabilidade da carga e comparam-no com nove heurísticas 

conhecidas da literatura. A heurística desenvolvida por estes autores é baseada no princípio 

construtivo da heurística de George and Robinson. Isto é, o empacotamento é efectuado de 

trás para a frente no contentor em paredes. Moura, A. (2005) apresentou duas alterações a 

esta heurística: uma relacionada com o comprimento do contentor, na qual consideram o 

comprimento do contentor finito e com esta modificação garantem poder eliminar do 

algoritmo de George and Robinson todas as falhas obtidas no empacotamento e nos 

procedimentos de reempacotamento automático ao qual basicamente compara o 

comprimento final do empacotamento com o comprimento do contentor e torna a aplicar a 

heurística com parâmetros diferentes. Esta modificação é direccionada para o 

empacotamento das paredes finais do contentor. A heurística de George and Robinson 

utiliza o parâmetro do comprimento mínimo que impede a construção de novas paredes até 

ao final do processo de empacotamento, o que origina paredes com baixo aproveitamento 

do volume. No GRMOD-GRASP a dimensão da profundidade da camada depende da 

primeira caixa a ser introduzida na nova parede e volume do contentor não utilizado. Uma 

vez que as caixas de maior dimensão têm prioridade na abertura de uma nova parede, então 

as camadas finais do contentor têm uma menor profundidade mas com melhor 

aproveitamento do volume. O GRMOD incorpora ainda mais uma modificação que leva ao 

melhoramento da estabilidade da carga, esta alteração feita ao algoritmo G&R contempla 

dois aspectos: o primeiro está relacionado com procedimento para a geração de espaços 

livres no contentor e o segundo relacionado com o conceito largura-flexível. Basicamente 

estas dois aspectos introduzidos na nova heurística garantem que todas as caixas 

empacotadas no contentor estão 100% apoiadas ou no chão do contentor (primeiras caixas 

de cada coluna que compõe a parede) ou por outra caixa. O algoritmo produz 

empacotamentos baseado no conceito “espaço vazio”- a região interna do paralelepípedo 

sem caixas. Quando a altura e a largura da região livre iguala a altura e a largura do 

contentor a heurística considera este espaço como uma nova camada, neste caso a 

dimensão de profundidade da camada é definida pela dimensão de profundidade do tipo de 

caixa escolhida para iniciar a camada, caso contrário o algoritmo considera o espaço como 

sendo livre. Quando é iniciada uma nova camada, as caixas são colocadas em colunas 
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verticais ao longo da largura do contentor, e quando nenhuma das caixas por empacotar se 

adapta ao espaço livre existente, o espaço é temporariamente marcado como “rejeitado”. 

Este espaço pode ser amalgamado com outro de forma a torna-lo num espaço útil. A 

construção de uma camada é feita através do preenchimento do contentor com paredes 

transversais e a primeira caixa colocada na camada determina a profundidade do contentor. 

O GRMOD gera e avalia todos os tipos e as possíveis combinações da orientação da caixa 

e selecciona a melhor para a abertura da nova camada. A aproximação é feita por duas 

etapas sendo que a primeira o algoritmo constrói uma solução e depois faz o melhoramento 

através de um algoritmo de pesquisa local.  

 

3.1.2 Construção em camadas horizontais 

Muitos autores usam abordagens heurísticas cujos empacotamentos são construídos através 

de arranjos em camadas horizontais. Das abordagens que adoptam esta forma de 

construção destacam-se Scheithauer (1991), Loh and Nee (1992) e Bischoff et al. (1995). 

 

Scheithauer (1991) 

 Este autor, propôs um algoritmo para o problema de empacotamento tridimensional - Bin 

Packing Problem. Este algoritmo tem como objectivo determinar a altura mínima de um 

contentor de dimensões de largura e profundidade fixas, de forma a empacotar uma 

determinada carga. O empacotamento consiste na colocação de camadas horizontais ao 

longo da secção da base do contentor. As caixas são empacotadas em cada uma das 

camadas usando um algoritmo de empacotamento bidimensional. O algoritmo ordena as 

caixas de uma forma decrescente relativamente à sua largura e empacota-as em colunas 

horizontais por esta ordem. Uma nova camada é iniciada quando a próxima caixa da lista 

não pode ser colocada na camada em construção. 

 

Loh and Nee (1992) 

Também estes propuseram uma abordagem em camadas horizontais para resolução dos 

problemas de empacotamentos em contentores. As caixas têm dimensões verticais fixas e 

estão agrupadas de acordo com essas dimensões. A filosofia desta abordagem é que 

quando se colocam caixas com a mesma dimensão de altura perto umas das outras, obtem-
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se uma maior área plana para a colocação posterior de outras caixas. Dos quinze conjuntos 

de dados testados, o nível médio de eficiência do empacotamento obtido era superior a 

65% e o volume da carga a ser empacotada é normalmente inferior ao volume do 

contentor, implicando desta forma que as caixas sejam sempre todas empacotadas. Deste 

modo os autores propuseram uma medida alternativa à eficiência do empacotamento, que 

indica o grau de compactação da carga. Esta medida alternativa é definida pela razão entre 

o volume das caixas e o menor paralelepípedo envolvente da carga empacotada. O menor 

rectângulo envolvente é o produto do menor comprimento, largura e altura que envolve a 

carga empacotada. 

 

Bischoff et al. (1995) 

Apresentam uma abordagem em camadas horizontais para o problema de empacotamento 

de cargas paletes que foi aplicada por Bischoff and Ratcliff (1995) ao problema de 

empacotamento em contentores. Este artigo no seu desenvolvimento demonstra que a 

abordagem produz configurações de empacotamento eficientes e apresenta um elevado 

nível de estabilidade da carga. Bischoff and Ratcliff (1995) demonstram como o algoritmo 

pode ser aplicado ao problema da carga de múltiplas paletes, tendo como objectivo a 

minimização do número de paletes necessárias para acomodar toda a carga. Posteriormente 

Ratcliff and Bischoff (1998) impuseram modificações ao algoritmo desenvolvendo 

mecanismos de modo a permitir restrições de pesos para as caixas, i.e., cada tipo de caixa é 

capaz de suportar um determinado peso. 

 

3.1.3 Construção em colunas 

Na literatura existe uma outra forma de efectuar o empacotamento num contentor que é 

através da colocação de caixas formando colunas. Este tipo de abordagem construtiva 

dentre outras, pode-se encontrar na literatura em Bischoff and Ratcliff (1995), Gehring and 

Bortfeldt (1997) e F. O. Cecilio1 e R. Morabito2 (2004). 

 

Bischoff and Ratcliff (1995) 

Referem-se a situações em que se efectua descarga múltipla em pontos geograficamente 

diferentes. Nesta abordagem, o estudo é feito para o problema de carregamento num só 
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contentor através de construção em colunas. Este método proposto tem muitas afinidades 

com as abordagens de construção em paredes. Para cada iteração do empacotamento, é 

colocada uma caixa e as regras utilizadas pela heurística favorecem a criação de colunas de 

caixas do mesmo tipo. Em qualquer situação, o algoritmo produz empacotamentos com 

elevada eficiência, mesmo nos casos em que a carga a empacotar é fortemente 

heterogénea. 

 

Gehring and Bortfeldt (1997)  

Propõem um método de resolução através do qual são gerados arranjos estáveis com as 

caixas, i.e., cada caixa é colocada no chão do contentor ou em cima de outra caixa e o seu 

centro de gravidade deve ser sempre suportado pela caixa de baixo. É usado um algoritmo 

guloso que constrói um conjunto de colunas verticais também denominada por torres de 

caixas. Quando se efectua a construção das torres, ao existirem espaços livres, estes são 

preenchidos do seguinte modo: para um dado espaço e para um dado tipo de caixa, testam-

se todos os posicionamentos da caixa no espaço através da denominada “variante de 

rotação”. Com base no volume da caixa e na melhor posição de encaixe desta no espaço 

livre é determinada a melhor rotação da caixa. São incluídas no conjunto de torres a torre 

que tenha maior volume total. Em seguida as torres são ordenadas de forma decrescente 

segundo o valor da área da sua base, para ser efectuada a sua colocação dentro do 

contentor. Através de um algoritmo genético é feita a colocação de torres no contentor. 

 

F. O. Cecilio e R. Morabito (2004) 

Propõem uma abordagem que apresenta refinamentos da heurística de George and 

Robinson (1980), para o problema de conseguir o maior volume possível de diversas 

caixas heterogéneas dentro de um contentor de dimensões definidas. Esta heurística é 

conhecida pela sua simplicidade e facilidade de implementação em situações reais. O 

refinamento feito a heurística de George and Robinson (1980) proposto considera as 

restrições geométricas e de estabilidade do carregamento. São também propostas duas 

versões da heurística de George and Robinson (1980): versão arranjo (no contentor) e a 

versão (arranjo na) camada. A partir desta heurística, do refinamento proposto e das duas 

novas versões, definem cinco novos métodos de resolução para o problema de 

carregamento de contentores. Na abordagem da extensão da heurística de George and 
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Robinson (1980) para restrição de orientação vertical fixa, consideram que ao 

apresentarem a heurística George and Robinson não consideraram situações em que uma 

orientação vertical das caixas é fixa. Quando um problema envolve fixar uma das 

dimensões das caixas, geralmente a dimensão de altura, esta heurística pode ser adaptada 

para tratar tal caso. Após a caixa ser escolhida de acordo com os critérios de prioridades, a 

dimensão de altura é determinada e, portanto, a dimensão de comprimento deve ser a maior 

dimensão entre as duas dimensões restantes. Consequentemente, a última dimensão é a 

dimensão de largura. Em alusão ao refinamento da heurística de George and Robinson 

(1980), consideram que com o refinamento conseguiram um aproveitamento de 

aproximadamente 89,9% do volume do contentor. Duas novas versões da heurística base 

foram desenvolvidas a versão arranjo (no contentor) e a versão (arranjo na) camada. Para 

isso, cinco critérios de classificação das caixas foram determinados. É de salientar que os 

três primeiros critérios são idênticos aos definidos em George e Robinson (1980): 

1. Tipo de caixa com a maior das menores dimensões (porque torna-se mais difícil 

ajustá-la depois); 

2. Tipo de caixa com a maior quantidade disponível (pois, uma maior quantidade 

pode preencher maior parte da camada); 

3. Tipo de caixa com a maior dimensão (porque antecipa o arranjo de caixas de 

dimensões desfavoráveis); 

4.Tipo de caixa com o maior volume; 

5. Tipo de caixa com a maior razão dada por: maior dimensão/ menor dimensão. 

O quarto critério demonstra que caixas mais volumosas podem preencher maior parte da 

camada e o quinto critério, que quanto maior a razão acima apresentada, mais as caixas 

estão desajustadas e precisam antes ser ajustadas. 

 

3.1.4 Construção em blocos 

Existem ainda na literatura outro tipo de abordagem de construção utilizada por diversos 

autores. Este tipo de abordagem cuja construção é feita em blocos de caixas, podem ser 

constituídas por caixas do mesmo tipo, formando os chamados blocos homogéneos ou por 

caixas de vários tipos diferentes formando os chamados blocos heterogéneos. Nas 

abordagens de Bortfeldt and Gehring (1998) e Eley (2002) destacam-se o estudo de 
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construção de blocos homogéneos e nas de Davies and Bischoff (1999) destacam-se o de 

construção de blocos heterogéneos. 

 

Bortfeldt and Gehring (1998) assim como Bortfeldt et al. (2003) 

Como já acima referido, estes apresentam uma heurística gulosa para a construção de 

blocos homogéneos. Esta heurística produz também bons resultados quando utilizados para 

problemas fracamente heterogéneos. Neste algoritmo base o empacotamento de caixas 

num determinado contentor é feito por ciclos, onde em cada ciclo é preenchido um único 

espaço dentro do contentor. Para isto é escolhida a melhor combinação de um bloco ou par 

de blocos e respectivo espaço seleccionado. Estas combinações são ordenadas de acordo 

com um ou dois esquemas de ordenação. A combinação bloco (s)/espaço é guardada numa 

lista de empacotamentos. Após o termino do referido ciclo, é recomeçado um novo ciclo 

que prossegue com o preenchimento dos restantes espaços vazios. 

 

Davies and Bischoff (1999) 

Constroem uma abordagem composta que tem como objectivo uma combinação entre 

elevada utilização do espaço e uma boa distribuição do peso dentro do contentor, os 

autores apresentam uma heurística baseada nos aspectos mais promissores de três 

abordagens existentes na literatura. Estas três abordagens utilizadas são, o algoritmo de 

construção de camadas de Bischoff et al. (1995) ao qual dão o nome de LA, o algoritmo de 

construção em colunas de Bischoff and Ratcliff (1995) ao qual dão o nome de CB e o 

algoritmo de Gehring et al. (1990), com o nome de GMM. Este algoritmo utiliza um 

método que é fundamental para o bom desempenho da heurística que é a combinação do 

conceito de paredes verticais com a noção de camadas horizontais. Foram realizados testes 

com estas heurísticas, onde os resultados obtidos foram os seguintes:  

- o algoritmo LA representa um ponto de partida promissor, mas existe uma certa 

dificuldade em combinar o conceito de paredes verticais com a noção de camadas 

horizontais que é fundamental para o método, isto porque segundo os autores, este tipo de 

abordagem é o melhor em termos de distribuição do peso dentro de um contentor; 

- o algoritmo CB tem um grande potencial para ser adaptado desta forma, uma vez que 

cada fase de processamento do empacotamento deste algoritmo envolve uma única caixa, 

sendo que no início de cada fase de empacotamento são determinadas todas as potenciais 
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superfícies de empacotamento. O algoritmo só considera superfícies rectangulares 

completamente horizontais; 

- com o algoritmo GMM todas as caixas são suportadas na totalidade. Também aqui é 

usado o conceito de LDB que define a profundidade da parede, só que a ideia é alargada de 

tal forma, que combinam um número de paredes para formar um bloco. Uma caixa pode 

fazer parte de duas paredes, mas nunca de dois blocos. 

Uma característica muito importante que diferencia o conceito de LDB de Gehring et al. 

(1990) é que a caixa é seleccionada baseando-se na abordagem CB e não de acordo com 

um conjunto de regras. Pretendendo deste modo ordenar as caixas que podem ser usadas 

para preencher um dado espaço de acordo com o potencial para construção de uma coluna 

homogénea, e por fim será seleccionada a coluna que tiver maior volume. Os resultados 

obtidos com esta heurística composta superam os resultados obtidos pelas três heurísticas 

mencionadas. Relativamente à abordagem de Gehring et al. (1990) a grande melhoria 

verifica-se na distribuição do peso dentro do contentor. 

 

Eley (2002) 

Propõe um método guloso. Este método faz o empacotamento dos itens no contentor 

preenchendo-o com blocos homogéneos, nos quais todos os itens pertencentes a um 

determinado bloco são igualmente orientados. O algoritmo executa em cada iteração a 

avaliação de todos os espaços livres possíveis e também todas as posições possíveis para 

uma caixa e no final deste procedimento é feita a escolha da melhor combinação 

espaço/posição da caixa segundo um determinado critério. 

  

3.1.5 Outras abordagens de construção 

Na literatura existem heurísticas com configurações que não se adequam a nenhuma das 

configurações acima mencionadas, mas de grande interesse devido ao seu contributo para o 

estudo dos problemas do CLP. Pode-se destacar dentro destas publicações Ngoi et al. 

(1994), Faina (2000) e Bischoff (2003). 

 

 

 



Caracterização e Formulação de Problemas de EmpacotamentosTridimensionais 

                                                               

 33

Ngoi et al. (1994)  

Apresenta uma abordagem cujo procedimento baseado no sistema de representação 

espacial em matriz de Ngoi and Whybrew (1993) permite modelar um contentor com 

qualquer caixa e espaços vazios existentes neste. O algoritmo executa cada iteração com a 

colocação de uma única caixa para a identificação de todas as potenciais superfícies de 

empacotamento, nas quais estas caixas e as potenciais superfícies de empacotamento são 

comparadas e ordenadas, para a identificação da combinação que tiver a maior ordem. Esta 

será a próxima caixa a ser empacotada. O algoritmo cria o esquema de ordenação, capaz de 

seleccionar caixas com dimensões tais que preencham o melhor possível o espaço livre. O 

algoritmo é testado com os 15 problemas adoptados por Loh and Nee (1992). 

 

Faina (2000)  

Propõe um algoritmo que não necessita de nenhuma regra de ordenação nem de 

prioridades, que é uma estratégia completamente tridimensional. O método geométrico é 

uma extensão para o caso tridimensional do método das zonas proposto por Lipovetskji 

(1988). As caixas são colocadas no contentor sem qualquer lista de ordenação. Estas são 

colocadas no contentor pela ordem tal e qual aparecem na lista de caixas para 

empacotamento. A primeira caixa é colocada no contentor no seu canto inferior traseiro 

esquerdo. As outras vão sendo colocadas de acordo com a localização dada pelo método 

das zonas.  

 

Bischoff (2003) 

Propôs uma heurística adaptada do sistema de representação matricial sugerido por Ngoi et 

al. (1994), só que não envolve a criação de uma matriz para a secção em cada um dos 

níveis de altura, pois não necessita de um grande número de matrizes, são apenas 

necessárias duas: uma que representa a altura da superfície e outra que guarda a 

informação da capacidade de suporte da carga. O procedimento envolve a colocação de 

uma caixa de cada vez em cada iteração. O algoritmo através da analisa de todas as 

possíveis combinações e as respectivas orientações, define o tipo de caixa, o local e como 

se vai posicionar dentro do contentor, e baseado num esquema de pontuação as 

combinações admissíveis são avaliadas, sendo que as seleccionadas (é seleccionada a 
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combinação que tiver melhor pontuação). Esta pontuação é obtida através da soma de cada 

um dos valores dos cinco critérios.   

                        
        

Fig5 – Resultado de um empacotamento com aplicação de métodos heurístico 

           (fonte: imagens Web)   

 

 

CAPÍTULO IV – Formulação Matemática 
 

4.1 - Especificação do CLP 

Neste capítulo, pretende-se descrever algumas formulações matemáticas apresentadas na 

literatura do Problema de Empacotamento em Contentores. 

O problema pode ser descrito da seguinte forma:  

Dado um contentor de dimensões conhecidas e vários itens paralelepipédicos, de 

dimensões inferiores às do contentor e previamente conhecidas, pretende-se colocar dentro 

do contentor o maior número possível de itens, com o objectivo de minimizar dos espaços 

desperdiçados dentro do contentor. Os itens podem ter dimensões iguais ou diferentes. Para 

além do arranjo geométrico do item dentro do contentor, de modo a minimizar o espaço 



Caracterização e Formulação de Problemas de EmpacotamentosTridimensionais 

                                                               

 35

desperdiçado, existem as restrições que de uma forma ou de outra garantem a estabilidade 

e segurança do empacotamento. 

 Várias são as restrições que poderão condicionar este problema. Neste capítulo, serão 

abordadas, discutidas e analisadas algumas formulações matemáticas, onde são 

consideradas algumas das restrições inerentes ao CLP. 

4.2 - Formulação Matemática do CLP 

Existem algumas publicações com base em modelos propostos por alguns autores bastante 

conhecidos da literatura, para a formulação matemática do problema de empacotamentos 

tridimensional. Sinan M. Salman, C. Richard Cassady e Scott J. Mason (2008) 

recentemente apresentaram um estudo “Improved mathematical modelling of container 

loading problem” que será a base da descrição que se segue neste capítulo. Estes autores 

apresentam três aproximações para a resolução dos CLP. A primeira aproximação utiliza 

modelos de “Mathematical Programming” (MP). Para a formulação e resolução de 

problemas, é normalmente utilizado o “Mixed Integer Programming” (MIP). A segunda 

aproximação utiliza técnicas de resolução exacta tal como Beasley (1985), 

Hadjicinstantinou e Cristofides (1995), Bhattacharya, Roy e Bhattacharya (1998), 

Martello, Monaci e Vigo (2003) e Alvarez-Valdes, Parreno, e Tamarit (2005). A terceira 

aproximação utiliza heurísticas, com as quais numerosas aproximações têm sido propostas 

na literatura; algumas são regras baseadas em heurísticas, enquanto outras são algoritmos 

de pesquisa (por exemplo Algoritmos Genéticos, Pesquisa Tabu ou Arrefecimento 

Simulado) ou algoritmos híbridos. 

O modelo desenvolvido pelos autores M. Salman, et al. (2008) apresenta esclarecimentos e 

extensões a modelos matemáticos do CLP existentes na literatura. Este modelo centra-se 

na formulação matemática do CLP adicionando-lhe restrições válidas e a simplificação do 

modelo com a introdução da rotação dos itens. O desenvolvimento do modelo é utilizado 

para aperfeiçoar a solvabilidade e a habilidade deste para resolução de problemas onde 

estão envolvidos uma elevada quantidade de itens. A extensão do modelo introduz 

considerações práticas de empacotamento que tipicamente não são consideradas nos 

diversos modelos de formulação matemática do CLP. O modelo proposto é baseado em 

dois dos modelos matemáticos existentes: o “Chen’s Model” e o “Padberg’s Model” que 
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são utilizados para a resolução dos problemas do CLP e a partir destes são introduzidas 

novas extensões que garantem o seu melhor desempenho. 

Chen, Lee, e Shen (1995), introduzem um modelo baseado na minimização do desperdício 

de espaço. Neste modelo, é definido o eixo dos X como sendo a largura do contentor, o 

eixo dos Y a altura e o eixo dos Z o comprimento. As caixas estão ordenadas no contentor 

de tal forma, que o seu comprimento está em paralelo com o comprimento do contentor, a 

sua largura paralela à largura do contentor e a sua altura também paralela a altura do 

contentor. O vértice de referência situa-se no canto inferior traz esquerdo.  

 

Modelo1. 

Programação linear do CLP segundo Chen (Chen’s Model) 

Min  LWH - 


N

i 1
(li  x wi  x hi ) Si 

Eq.1 – Função objectivo 

Sujeito a: 

xi + liSxi  + wi Sxi  + hi Sxi, ≤  xj + (1- aij ) M    (  i , j , i < j  )            Eq.2 

xj + ljSxj + wj Sxj  +  hj Sxj ≤  xi + (1- bij ) M     (  i , j , i < j  )         Eq.3 

yi + wiSyi  + li Syi  + hiSyi ≤  yj + (1- cij ) M       (  i , j , i < j  )           Eq.4      

yj + wjSyj + ljSyj  + hjSyj ≤  yi + (1- dij ) M        (  i , j , i < j  )         Eq.5 

zi + hiSzi + wiSzi  + liSzi  ≤  zj  + (1- eij ) M       (  i , j , i < j  )           Eq.6 

zj + hjSzj + wiSzj  + ljSzj ≤  zj  + (1- fij ) M           (  i , j , i < j  )           Eq.7 

aij + bij + cij + dij + eij + fij  ≥  Si + Sj - 1                         (  i , j , i < j  )           Eq.8         

xi + liSxi  + wi Sxi  + hi Sxi ≤  L + (1- Si) M                      (  i   )         Eq.9 

yi + wiSyi  + li Syi  + hiSyi   ≤ W + (1- Si) M                           ( i  )         Eq.10 

zi + hiSzi + wiSzi  + liSzi  ≤   H +  (1- Si) M                            (  i  )           Eq.11 

Sxi, Syi, Szi ,  Sxi, Syi, Szi ,  S xi, Syi, Szi   0, 1      (  i  ) 

aij, bij,  cij,dij, eij,  fij, Si    0, 1                                                                  (  i ) 

xi ,  yi , zi    0                                                                         ( i ) 

M + 
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em que : 

L, W, H- Dimensões de comprimento, largura e altura do contentor; 

li, wi, hi - Dimensões de comprimento, largura e altura da caixa “i”;  

xi, yi, zi - Coordenadas de colocação da caixa “ i “ no contentor (vértice de referência 

inferior traz esquerdo); 

aij - assume o valor “1“ se a caixa i está à esquerda da caixa j e o valor “0“senão; 
bij - assume o valor “1“ se a caixa i está à direita da caixa j e o valor “0“senão; 
cij - assume o valor “1“ se a caixa i está atrás da caixa j e o valor “0“ senão;  

dij - assume o valor “1“ se a caixa i está à frente da caixa j e o valor “0“ senão; 

eij - assume o valor “1“ se a caixa i está por baixo da caixa j e o valor “0“ senão; 

fij - assume o valor “1“ se a caixa i está por cima da caixa j e o valor “0“ senão; 

 

Variáveis binárias: 

Sxi, Syi, Szi - assume o valor “1” se o comprimento da caixa i é paralelo ao eixo do X, Y 

ou Z e o valor “0” senão; 

Sxi, Syi, Szi - assume o valor “1” se a largura da caixa i é paralela ao eixo do X, Y ou Z e 

o valor “0” senão; 

S xi, Syi, Szi - assume o valor “1” se a altura da caixa i é paralela ao eixo do X, Y ou Z e 

o valor “0” senão; 

 

Neste modelo, a variável Si determina o tempo em que o item i é ou não seleccionado para 

o empacotamento. Caso seja seleccionado então é colocado nas coordenadas indicadas 

pelas variáveis xi, yi e zi. 

As restrições (2) a (7) referem-se à não sobreposição dos itens i e j. Adicionalmente a 

restrição (8) impõe que pelo menos uma das restrições de (2) a (7) será utilizada para a 

combinação i e j sempre que ambos os itens forem empacotados. 

As restrições (9) a (11) asseguram que cada item empacotado se encontra totalmente 

dentro do contentor. 

A função objectivo indica a minimização do desperdício do espaço dentro do contentor, 

subtraindo ao volume total do contentor o volume total utilizado pelos itens empacotados.  
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O modelo de Chen, utiliza o método do Big M nas restrições (2) a (7) para garantir que as 

condições se verificam sempre e que são verdadeiras. 

Os autores admitem que num desenvolvimento mais aprofundado do modelo, é necessário 

dar maior importância a outros factores, já referenciados ao longo do trabalho tais como: 

forma do empacotamento e a estabilidade da carga, integridade de diversos tipos de 

empacotamentos, restrições de peso, etc. 

 

Modelo2. 

Programação linear do CLP segundo Fasano (Padberg’s Model) 

 
Fasano (1999), apresenta um modelo mais flexível (Padberg model) que permite rotações 

tridimensionais e inclui restrições mais realistas relativamente à carga empacotada, tais 

como, balanceamento estatístico, posicionamento global do centro de gravidade, 

flexibilidade no posicionamento e a fixação da orientação da carga. Este modelo não está 

direccionado para a análise dos desperdícios de espaço que surgem dentro dos diversos 

padrões de empacotamento, mas esta lacuna não tem grande relevância na aplicação do 

modelo no espaço de transporte.  

Este modelo assume que o contentor se situa no ponto de origem absoluto (0, 0, 0) e que as 

dimensões são indicadas pelo vector DH. Adicionalmente, assume-se que cada item tem um 

valor conhecido (wi) e dimensões do parâmetro (2l1i, 2l2i, 2l3i). O valor pode ser um termo 

económico: o peso ou o volume do item. As variáveis de decisão xi
x, xi

y, xi
z determinam as 

coordenadas onde o centro geométrico do item i se situa. Normalmente, existem 24 modos 

para posicionar um item ao considerar todas as possibilidades de rotação tridimensional, 

como o modelo só considera formas geométricas simples (cubos), somente 6 posições 

serão necessárias permanecendo 18 posições como duplicação das 6 posições originais. 

Este facto simplifica significativamente a rotação tridimensional do modelo. 
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Max 
i

( wi 
H

1i
H ) 

Eq.1 - Função Objectivo 

Sujeito a: 


H

1i
H ≤  1                                                                                       (H, i)         ( Eq.2) 


H

2i
H  =  

H
 1i

H                                                                             (H, i)           ( Eq.3) 




i
H   =   

H
 1i

H                                                                                                             (H, i)          ( Eq.4) 




lii
H  ≤  xi

H
   ≤  



(DH  - li)i
H                                                                    (H, i)           ( Eq.5) 

DHji
H  + 



 lii
H   – 



(DH  - lj)j
H ≤   xi

H – xj H ≤   




(DH  - li)i
H   –



ljj
H    – DHij

H                                              (H, i, j, i<j)         ( Eq.6)   


H

 (ij
H  + ji

H) ≤  
H

 1i
H                                                                            (H, i, j, i<j)     ( Eq.7) 


H

 (ij
H  + ji

H) ≤  
H

 1j
H                                                                            (H, i, j, i<j)          ( Eq.8) 


H

1i
H + 

H
 1j

H  ≤  1 + 
H

(ij
H  + ji

H)                           (H, i, j, i<j)    ( Eq.9) 

  1, 2, 3 

H X, Y, Z 

i = 1, 2, 3, …, n       j = 1, 2, 3, …, n 

 

em que: 

i
H - assume o valor “1” se o eixo  do item i é paralelo ao eixo H e “0” senão; 

ij
H - assume o valor “1” se o item i precede o item j ao longo do eixo H e “0” senão; 

 

Neste modelo as restrições (2), (3) e (4) limitam a orientação dos itens só a esquemas de 

rotação possíveis. A restrição (5) assegura que o item empacotado cabe totalmente dentro 

do contentor. A restrição (6) é uma restrição que assegura a não sobreposição de qualquer 

par de itens a empacotar em pelo menos um dos eixos.  
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As restrições (7) e (8) asseguram a proximidade física entre qualquer par de itens 

empacotado. A restrição (9) assegura que qualquer par de itens empacotado deve ter uma 

localização física relativamente próxima e por fim a função objectivo do modelo, que 

maximiza o valor total wi dos itens empacotados, que neste caso é o volume total dos itens 

empacotados. 

 

 

4.3 Outros modelos matemáticos propostos para o CLP 

Nas próximas secções, são apresentadas e discutidas novas alterações e melhorias à 

formulação matemática do modelo apresentadas por M. Salman, et al. (2008). Os autores 

apresentam uma alteração ao modelo de Padberg de modo a tirar vantagens da sua 

formulação. Esta alteração é feita de três formas: 

1. Simplificação do modelo com rotação, 

2. Adição de restrições válidas 

3. Extensão do modelo a restrições práticas.                                                  

 

4.3.1 Rotação simplificada do modelo  

Uma alternativa ao modelo apresentado, pode ser formulada através dum cálculo prévio de 

todas as possíveis rotações e codificando-as através de uma nova combinação de 

parâmetros/variáveis de decisão substituindo a variável de decisão (i
H ) no modelo de 

Padberg. A combinação inclui um novo parâmetro k
H que incorpora um eixo de rotação 

do item para todas as possíveis orientações, enquanto a nova variável de decisão Oik 

determina se a rotação k é ou não seleccionada para o item i. Esta modificação elimina a 

necessidade das restrições (2), (3) e (4) no modelo de Padberg e substitui-as pela restrição 

(2) do modelo 3 abaixo descrito.  
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Modelo3. 

Alternativas ao modelo com simplificação da rotação tridimensional 

Max 
i

 (wi 
K

 Oik ) 

Eq.1 Função objectivo 

Sujeito a: 


K

 Oik ≤ 1                                                                                                        (i)    ( Eq.2)           




(li 
K

 Oikk
H ) ≤   Xi

H  ≤  


 (( DH - li ) 
K

 Oikk
H)             (H,i)   ( Eq.3) 

DHji
H  + 



( li 
K

Oikk
H ) - 



(( DH - lj ) 
K

Ojkk
H) ≤  

 Xi
H – Xj

H                                                                       (H,i,j,i<j)   ( Eq.4)  




(( DH - li ) 
K

Oikk
H) - 



 ( lj 
K

Oikk
H) - DHij

H     

Xi
H – Xj

H                                                                                                                                        (H,i,j,i < j)   ( Eq.5) 


H

 (ij
H   + ji

H  )  ≤ 
K

Oik                                                                                               (i,j,i < j)   ( Eq.6) 


H

 (ij
H   + ji

H  )  ≤  
K

Ojk                                                                                             (i,j,i < j)   ( Eq.7) 


K

 Oik  +   
K

Ojk   ≤   1 +  
H

 (ij
H   + ji

H  )                                                      (i,j,i < j)   ( Eq.8) 

  1, 2, 3 

H X, Y, Z 

i = 1, 2, …, n       j = 1, 2, …, n 

 

em que: 

ij
H - assume o valor “1” se o item i precede o item j ao longo do eixo H e “0” senão; 

Oik - assume o valor “1” se o item i é orientado usando a rotação k e “0” senão;  
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4.3.2 Adição de restrições válidas ao modelo 

Segundo os autores (M. Salman, et al. (2008)), examinando as restrições (5) e (6) do 

modelo 2, assim como as restrições (3), (4) e (5) do modelo 3 afirmam que são restrições 

desnecessárias porque consideram a possibilidade de rotação quando ao mesmo tempo 

aplicam restrições para a retenção e a não sobreposição de itens. Tal modelo aumenta a 

complexidade e reduz a capacidade para separar rapidamente as soluções impossíveis no 

processo de resolução do modelo. O modelo 4 (apresentado em seguida) introduz uma 

restrição válida (restrição (3)), que simplifica o cálculo da rotação numa simples e concisa 

restrição de forma que, a solução possa excluir soluções impossíveis, de uma forma rápida, 

do processo de resolução. É óbvio que a introdução desta restrição afecta positivamente as 

restrições (4) e (5) do mesmo modelo, reduzindo a sua complexidade. A nova formulação 

permite um modelo mais compacto e melhora o tempo de resolução.  

 

 

Modelo 4. 

Alternativas ao CLP com a introdução de restrições válidas 

Max 
i

(wi  Oik) 

Eq.1 Função objectivo 

Sujeito a: 


K

 Oik  ≤   1                                                                                                                                                 (i)       ( Eq.2) 

LiH  =  


 (li 
K

Oikk
H )                                                                                                    (H,i)      ( Eq.3) 

LiH  ≤    Xi
H 

   ≤    DH  -   LiH                                                                                                                (H,i)        ( Eq.4)                                                                                                                                                 

DH (ji
H –  LjH

 ) +   LiH   ≤  Xi
H    -  Xj

H  ≤  DH (LiH
 - ij

H   ) -  LjH       (H,i,j,i < j)    ( Eq.5) 


H

(ij
H   + ji

H  )  ≤  
K

Ojk                                                                                        (i,j,i < j)    ( Eq.6) 

 Oik  +    Ojk   ≤   1 +   (ij
H   + ji

H  )                                                                 (i,j,i < j)    ( Eq.7) 

  1, 2, 3 

H X, Y, Z 



Caracterização e Formulação de Problemas de EmpacotamentosTridimensionais 

                                                               

 43

i = 1, 2, …, n       j = 1, 2, …, n 

em que: 

ij
H - assume o valor “1” se o item i precede o item j ao longo do eixo H e “0” senão; 

Oik - assume o valor “1” se o item i é orientado usando a rotação k e “0” senão.  

                                                                                                                                                                                                    

4.3.3 Extensão do modelo a restrições práticas 

Nestas secções, são descritas algumas das principais considerações práticas (apresentadas 

por M. Salman, et al. (2008)) que limitam previamente as tentativas de aplicação de 

modelos matemáticos ao CLP. 

 

4.3.3.1 Limite de peso no contentor 

A restrição do limite do peso no contentor pode ser facilmente acrescentada ao modelo do 

CLP, através da introdução da seguinte restrição: 


i

 (wi 
k

 Oik) ≤  W                                                          ( Eq.8) 

Nesta restrição a variável wi é utilizada para definir o peso individual de cada item. Além 

disso, é também utilizada nesta restrição a variável W que define o peso máximo permitido 

para o contentor utilizado. 

É de notar que esta restrição não adiciona mais complexidade ao modelo, uma vez que não 

introduz novas variáveis de decisão.  

 

4.3.3.2 Distribuição do peso no contentor 

Diversos autores (incluindo Padberg), têm sugerido aproximações muito parecidas para 

controlar as exigências de distribuição do peso dentro do contentor. A seguinte equação é 

uma adaptação da aproximação de Padberg: 

 

CGH
Min*

i
(wi 

k

Oik) ≤ 
i

wi (Xi
H  + i

H ) ≤ CGH
Max * 

k
(wi  Oik)   (Eq.9) 
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Nesta equação CGH
Max e CGH

Min são o máximo e o mínimo de divergência permitido ao 

centro de gravidade do item relativamente ao centro geométrico do contentor. É de 

salientar que wi define a massa do item e i
H é a diferença entre o centro de gravidade do 

item e o seu centro geométrico no eixo H. 

 

4.3.3.3 Fixação ou limitação da orientação do item 

A condição “esta face para cima” é frequentemente encontrado como uma exigência no 

empacotamento. Esta restrição é facilmente satisfeita excluindo todas as rotações não 

desejáveis da variável de decisão Oik e do parâmetro k
H, que felizmente tem o efeito 

colateral de simplificar o modelo por reduzir o número de parâmetros e variáveis de 

decisão utilizados no modelo.   

  

4.3.3.4 Regras de empacotamentos 

Também, esta condição encontrada muitas das vezes como exigências, uma vez que certos 

tipos de itens não podem ser empacotados em cima dum outro. Esta exigência pode ser 

facilmente ultrapassada com a adição da seguinte restrição: 

ij
H = 0                                                                                                                 ( Eq.10) 

Esta restrição impede o item j de ser colocado em cima do item i, ainda que haja itens que 

separem os dois itens. 

 

4.3.3.5 Capacidade de suporte de carga dos itens 

Esta restrição, traduz a necessidade de que o peso dos itens empacotados em cima de um 

determinado item não exceda o valor máximo de capacidade de carga (Wi
max) daquele 

item. Um caso especial deste tipo de restrição acontece quando é necessário empilhar n 

itens do mesmo tipo formando uma coluna vertical. Em ambos casos, esta situação pode 

ser controlada introduzindo o limite de peso permitido a um determinado item a ser 

colocado em cima de um outro: 


j

wjij
Y   ≤  Wi

max                                                                                   ( Eq.11) 
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4.3.3.6 Agrupamento de itens, restrições de controlo e situações de múltiplas entregas. 

Estas situações também devem ser levadas em consideração no momento da programação 

do empacotamento de determinados tipos de itens, nomeadamente determinados produtos 

químicos que podem ser potencialmente perigosos quando colocados nas proximidades um 

do outro. Existem situações que, devido às suas próprias características, certos produtos 

necessitam de ser empacotados no início ou no fim do carregamento. Também já 

anteriormente mencionadas as situações em que o carregamento tem como destino várias 

entregas torna-se necessário empacotar os artigos baseados na origem e locais de destino 

para facilitar o processo das cargas e descargas.  

Em todas as situações anteriores, o melhor é decompor o problema em problemas menores 

onde cada um trata de um único grupo de itens. Quando a situação já estiver resolvida, isto 

é, quando os itens já estiverem agrupados num padrão óptimo de minimização de espaço, 

torna-se mais fácil o empacotamento dos mesmos em contentores. Cada grupo pode ser 

empacotado em recipientes que neste caso pode ser paletes ou caixotes que por sua vez são 

empacotados em contentores, respeitando sempre as regras de empacotamentos já acima 

citadas.  

4.3.3.7 Separação de itens no contentor  

Em certas situações, pode ser de interesse a optimização completa do contentor 

simultaneamente com a separação dos itens um do outro. Esta separação pode ser realizada 

pelo uso de um item auxiliar com dimensões iguais ao longo de toda a dimensão do 

contentor no eixo de X e Y, ao mesmo tempo que uma dimensão se mantém desprezada no 

eixo do Z (representando o comprimento do contentor). O item auxiliar deve ter uma 

orientação fixa de modo a evitar ser rodada. São então usadas duas restrições para separar 

os itens restantes em dois grupos, um antes do item auxiliar e outro depois deste:  

iA
Z = 

k
 Oik                                                                                   ( Eq.12) 

Ai
Z 

k
 Oik                                                          ( Eq.13) 

É de notar que A se refere ao item auxiliar. A primeira restrição refere-se a todos os itens 

que deveriam ser empacotados antes do item auxiliar e a segunda restrição a todos os itens 

que deveriam ser empacotados depois do item auxiliar. Estas restrições separam 
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efectivamente o interior do contentor em duas secções sem perda significativa de volume 

do empacotamento. Este método pode ser expandido para incluir facilmente as múltiplas 

secções. 

 

4.3.3.8 Suporte do produto, estabilidade e desperdícios no empacotamento   

A omissão a abordagens de temas relacionados com o apoio, estabilidade dos itens e 

desperdícios nos empacotamentos é muito comum na literatura de formulação matemática 

dos CLP.  

Não obstante, uma solução simples e prática é introduzir no modelo as restrições: 

Lix – Ljx   (ij
Y   – 1 ) M 

Liz – Ljz   (ij
Y   – 1 ) M 

Embora nestas restrições estejam presentes a técnica de Big M, asseguram que se o item j é 

colocado em cima do item i, o primeiro é de dimensões nos eixos de X e Z. Estas questões 

de aproximações simplistas não abordam em profundidade os assuntos relacionados com 

os apoios laterais ou situações mais complexas nas quais um item de grande dimensão é 

colocado em cima de vários itens menores que formam uma superfície contígua para o 

referido item.                                            

4.3.3.9 Remessas Prioritária   

Segundo M. Salman, et al. (2008), esta restrição pode ser facilmente tratada, modificando o 

parâmetro wi para focar uma maior ou menor importância de um item.   
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CAPÍTULO V – Conclusões e investigação futura 

5.1 Conclusões 

O desenvolvimento deste trabalho teve como finalidade a caracterização e descrição dos 

problemas de empacotamentos tridimensionais nomeadamente, os problemas de 

empacotamento em contentores. Numa primeira parte é feita o enquadramento do tema, 

segue-se uma revisão bibliográfica dos métodos de resolução aplicados aos problemas de 

empacotamento em contentores, dentre os quais as diversas abordagens relacionadas com 

os métodos de construção organizadas segundo a forma como as caixas são introduzidas no 

contentor. Em seguida são apresentadas algumas considerações práticas relacionadas com 

o CLP. Por fim são apresentadas algumas formulações matemáticas do CLP apresentadas 

até então na literatura. 

A formulação matemática do CLP apresentado neste trabalho tem por finalidade não só a 

resolução do CLP mas também para consideração dos problemas relacionados com as 

restrições e o desperdício de espaço. Uma vez que, os itens são heterogéneos e levando em 

consideração as restrições práticas, afectam grandemente o desempenho de qualquer 

modelo para a resolução de problemas de empacotamento, principalmente quando estão 

envolvidas uma elevada quantidade de itens. 

Em alusão ao modelo desenvolvido, Sinan M. et al. (2008) concluíram que embora os 

modelos matemáticos sejam hábeis para descrever detalhes e a complexidade dos CLP, 

estes modelos estão limitados para a resolução de problemas de pequenas dimensões, 

devido ao MIP só ter capacidade para comportar pequenos exemplos. Desta forma, uma 

solução óptima torna-se difícil de obter ao resolver exemplos que envolvam 10 a 15 itens e 

talvez impossível de obter, num intervalo de tempo razoáveis soluções com um valor muito 

elevado de itens. Além disso, o nível de dificuldade dos problemas de empacotamentos 

prova ser um factor muito importante que afecta o tempo de resolução, como exemplo, 

quando são consideradas determinadas restrições.  

Além disso, o tempo de resolução pode ser afectado com a introdução de restrições 

práticas ou considerando exemplos envolvendo itens com tamanhos médios ou grandes. No 

entanto, até mesmo sem a adição das restrições práticas, certos exemplos de 

empacotamentos são mais difíceis que outros devido a combinação de itens a empacotar e 

ao tamanho relativo do contentor. Por exemplo, o empacotamento de um elevado número 
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de itens num contentor de maior dimensão requer muito menos tempo de resolução que 

quando nas mesmas circunstâncias comparado com um contentor de dimensão mais 

reduzida onde não caibam todos os itens.   

Estes factos levam a concluir que a forma mais rápida de obtenção de soluções para o CLP 

é através da aplicação de métodos heurísticos e não através de modelos de programação 

linear. 

 

5.2 Investigação Futura 

Um passo importante para o desenvolvimento e consolidação deste trabalho seria testar os 

vários modelos apresentados, de modo a poder comparar resultados e apresentar um estudo 

comparativo.  

Uma vez que os vários autores testaram os seus modelos em termos de tempos de 

resolução e número de itens envolvido, seria uma boa ideia desenvolver um novo modelo 

que comportasse variantes que possam ajudar na resolução de problemas relacionados com 

o volume de utilização e estabilidade da carga, que são factores primordiais no 

empacotamento de itens e em seguida testar o modelo para casos reais. 

Os próprios autores dos modelos apresentados neste trabalho admitem que num 

desenvolvimento mais aprofundado do modelo, é necessário dar maior importância a 

outros factores, já referenciados ao longo do trabalho tais como: estabilidade da carga, 

integridade de diversos tipos de embalagem, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Caracterização e Formulação de Problemas de EmpacotamentosTridimensionais 

                                                               

 49

 CAPÍTULO VI – Referências Bibliográficas 

 
1. Bischoff, E. E., F. Janetz and M. S. W. Ratcliff (1995). "Loading pallets with non-

identical items". European Journal of Operational Research 84: 681-692. 

2. Bischoff, E. E. (2003). "Dealing with load bearing strength considerations in            

container loading problems". Technical Report. European Business            

Management School University of Wales. Swansea. 

3. Bischoff, E. E. and M. D. Marriot (1990). "A comparative evaluation of          

heuristics for container loading". European Journal of Operational Research 44: 

267-276. 

4. Bischoff, E. E. and M. S. W. Ratcliff (1995). "Issues in the development of 

approaches to container loading". Omega, International Journal of Management 

Science 23: 377-390. 

5. Bortfeldt, A. and H. Gehring (2001). "A hybrid genetic algorithm for the container 

loading problem". European Journal of Operational Research 131: 143-161. 

6.  Bortfeldt, A. (1994). "A genetic algorithm for the container loading problem". 

Proceedings of the Conference on Adaptive Computing and Information Processing 

2: 25-32. 

7. Carpenter, A. and H. Dowsland (1985). "Pratical considerations of the pallet 

loading problem". Journal of the Operational Research Society 36: 487-497.  

8. Chien, C. F. and W. T. Wu (1998). "A recursive computational procedure for 

container loading". Computers and Industrial Engineering 35: 319-322. 

9. Correia, M. H., A. M. Gomes, J. F. Oliveira and J. S. Ferreira (1992)."Problemas de 

empacotamento tridimensional". Investigação Operacional 12 (2): 169-180. 

10. Davies, A. P. and E. E. Bischoff (1999). "Weight distribution considerations in 

container loading". European Journal of Operational Research 114: 509-527. 

11. Dyckhoff, H. (1990). "A typology of cutting and packing problems". European 

Journal of Operational Research 44: 145-1. 

12. Eley, M. (2002). "Solving container loading problems by block arrangement". 

European Journal of Operational Research 141: 393-409. 

13. Faina, L. (2000). "A global optimization algorithm for the three-dimensional 

packing problem". European Journal of Operational Research 126: 340-354.  



Caracterização e Formulação de Problemas de EmpacotamentosTridimensionais 

                                                               

 50

14. F. O. Cecilio e Cecilio e Morabito (2004). “Refinamentos na heurística de George e 

Robinson para o problema do carregamento de caixas dentro de contentores”. 

15. Fasano (1999), Cargo Analytical Integration in Space Engineering: A Tree-

Dimensional Packing Model. Operational research industry, MacMillan. 

16. Gehring, H. and A. Bortfeldt (1997). "A genetic algorithm for solving the container 

loading problem". International Transactions in Operational Research 4: 401-418.  

17.  George, J. A. and D. F. Robinson (1980). "A heuristic for packing boxes into a 

container". Computers and Operations Research 7: 147-156. 

18.  Liu, N.-C. and L.-C. Chen (1981). "A new algorithm for container 

loading".Compsac 81 - 5th International Computer Software and Applications 

Conference Papers. Chicago, IEEE Press. 

19. Loh, T. H. and A. Y. C. Nee (1992). "A packing algorithm for hexahedral boxes". 

Proceedins of the Conference of Industrial Automation. Singapore. 

20. Moura, A: Abordagens Heuristicas para o planeamento de rotas e carregamento de 

veículos, Tese de Doutoramento (2005). 

21. Moura, A. and Oliveira, J. F.: A GRASP approach to the Container Loading 

Problem. IEEE Intelligent Systems - Special issue on Metaheuristic Methods in 

Transportation and Logistics July/August (2005), 20-Nº4: 50-57. 

22. Moura, A. and Oliveira, J. F.: An integrated approach to the Vehicle Routing and 

Container Loading Problems. OR-Spectrum (to appear). 

23. Morabito, R. and M. N. Arenales (1993). "An and/or graph approach to the 

container loading problem". Technical Report. Universidade de São Paulo - 

ICMSC. São Paulo, Brasil. 

24. Ngoi, B. K. A., M. L. Tay and E. S. Chua (1994). "Applying the spatial 

representation technique to the container packing problem". International Journal of 

Production Research 32: 111-123. 

25. Padberg M. (2000) “Packing Small Boxes into a Big Boxes”. Mathematical 

Methods of Operations Research, 5.2, 1, 1-21. 

26. Pisinger, D. (2002). "Heuristics for the container loading problem". European 

Journal of Operational Research 141: 382-392. 

27. Ratcliff, M. S. W. and E. E. Bischoff (1998). "Allowing for weight considerations 

in container loading". OR Spektrum 20: 65-71. 



Caracterização e Formulação de Problemas de EmpacotamentosTridimensionais 

                                                               

 51

28. Scheithauer, G. (1991). "A three-dimensional bin packing algorithm". Journal of 

Information Processing and Cybernetics 27: 263-271. 

29. Scheithauer, G. (1992). "Algorithms for the container loading problem". Operations 

Research Proceedings 1991. Spring-Verlag, Berlin Heidelberg. 

30. Xue, J. and K. K. Lai (1997). "Effective methods for a container packing 

operation". Mathematical and Computer Modelling 25: 75-84. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


