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RESUMO

Aplicam-se algoritmos baseados na resolução de modelos de programação linear inteira no pro-
blema de carregamento de caixas dentro de um único contêiner, considerando a restrição de estabi-
lidade vertical da carga. Dois métodos são comparados quanto a estabilidade do empacotamento,
um é baseado em conceitos da Estática de Corpos Rı́gidos, proposto neste trabalho, e o outro é
baseado no fator de suporte da base das caixas, que já vem sendo empregado pela literatura. No
caso do fator de suporte, um conjunto de restrições pode ser inserido dentro da formulação inteira,
enquanto que no método baseado na estática dos corpos rı́gidos, planos de corte são inseridos du-
rante a otimização. Testes computacionais realizados em instâncias da literatura mostraram que o
uso do fator de suporte pode gerar soluções subótimas.

PALAVRAS CHAVE. Problema de Carregamento de Contêineres, Estabilidade Vertical de
Carga, Programação Inteira.

SE1 - PCE - Corte e Empacotamento; L&T – Logı́stica e Transportes

ABSTRACT

We apply algorithms based on solving integer linear programming models for packing boxes into
a single container considering the cargo vertical stability constraint. Two methods are compared
for checking the packing stability, in which one is based on concepts of statics equilibrium of rigid
bodies, which is proposed here, and the other is based on a factor for support the boxes’ bases,
which is commonly used by literature. In the case of the factor of support, a set of constraints
can be inserted in the integer formulation, while in the method based on the statics of rigid bodies,
cutting planes are inserted during the optimization. Computational tests over instances from the
literature showed that the method based on the factor of support may result in suboptimal solutions.

KEYWORDS. Container Loading Problem, Vertical Cargo Stability, Integer Programming.
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1. Introdução
Em problemas de empacotamento é preciso carregar um conjunto de itens (caixas, pale-

tes, barras, etc.) em um ou mais recipientes, de forma que o recipiente seja ocupado de forma ótima
(maximizar a ocupação, minimizar o desperdı́cio, etc.). Hoje há diferentes versões de problemas de
empacotamento, as quais são influenciadas diretamente pelo tipo de restrição sendo considerada,
podendo incluir restrições de descarregamento, estabilidade da carga, ordem, orientação, empi-
lhamento, balanceamento, fragilidade, sequenciamento, geométricas, entre outras. Quanto às di-
mensões, pode-se encontrar problemas unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Neste
trabalho, considera-se a versão tridimensional, em que o recipiente é um contêiner e os itens são
caixas, todos com comprimento, largura e profundidade.

Os problemas de empacotamento possuem várias aplicações práticas, especialmente no
setor logı́stico que lida diariamente com o recebimento e despacho de mercadorias organizadas
dentro de recipientes. Outras aplicações surgem no corte de bobinas, de vigas, de vidro, de placas,
de retalhos em fábrica de tecidos, de espuma para colchões, entre outros [Junqueira e Queiroz,
2015]. Além disso, uma pesquisa fornecida pela Fundação Dom Cabral, em que foi feita uma
análise do custo logı́stico no Brasil, revelou que o percentual do custo em relação à receita é de até
10% [Resende e Sousa, 2015].

Existem algumas restrições que devem ser obedecidas em problemas de empacotamento
para que não sejam causados danos aos itens transportados [Bortfeldt e Wäscher, 2013]. Neste
trabalho, considera-se a restrição de Estabilidade Vertical da Carga que requer que o empacota-
mento resultante permaneça inerte após ser finalizado, ou seja, dada a atuação apenas da força da
gravidade os itens não podem se mover. Naturalmente, um item que provoca o desequilı́brio no em-
pacotamento precisa ser removido ou empacotado em outra posição. Para a garantia da estabilidade
vertical da carga, os itens precisam obedecer às condições de equilı́brio estático de corpos rı́gidos,
uma vez que se assume os itens e os recipientes como sendo corpos rı́gidos.

Um recente levantamento bibliográfico feito por [Junqueira e Queiroz, 2015] aponta para
apenas três trabalhos que levam em consideração os aspectos fı́sicos e as condições de equilı́brio
para lidar com a estabilidade vertical da carga, assim propondo uma abordagem exata para resolvê-
la. Um primeiro trabalho a apresentar um estudo de estabilidade baseado na mecânica dos corpos
rı́gidos foi feito por [Silva et al., 2003] para o caso do carregamento de caixas dentro de contêineres.
Para a garantia de que um item esteja estável é necessário que sejam obedecidas três condições
de estabilidade para um item, sendo elas: o item deve estar totalmente apoiado sobre o piso do
contêiner; o item deve ter o seu centro de massa projetado diretamente sobre um outro item abaixo
e em contato direto com ele; o centro de massa do objeto deve estar dentro de um plano de suporte,
o qual é definido pelas regiões limites de seus itens abaixo. Além disso, é necessário que a soma
de forças e momentos sejam iguais à zero, evitando assim que os itens venham a transladar ou
rotacionar.

O segundo trabalho é o de [Queiroz e Miyazawa, 2014], em que esta análise é feita no em-
pacotamento observando os itens de cima para baixo, verificando se cada item atende as condições
de estabilidade para, em seguida, calcular a distribuição de suas forças para os itens adjacentes.
Em outras palavras, ao calcular o centro de massa de um item, deve-se verificar a hipótese de que
o mesmo esteja em uma região estável (condições de estabilidade). Caso a resposta seja positiva,
empregam-se as equações de equilı́brio estático de corpos rı́gidos para determinar as forças de
reação que surgem nos contatos (entre o item sendo analisado e os seus adjacentes). Assim, os itens
adjacentes vão receber uma parcela da força resultante da caixa atual, podendo sofrer mudança na
posição do seu centro de massa, que precisa ser recalculado. O procedimento continua até que todos
os itens sejam analisados, ou algum item seja avaliado como instável (não atende as condições de
estabilidade).

O terceiro e último trabalho apresentado até agora é o de [Ramos et al., 2016]. Os autores
seguem uma metodologia bastante parecida com a de [Queiroz e Miyazawa, 2014], diferindo apenas
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no método usado para lidar com a indeterminação do sistema resultando da aplicação das equações
de equilı́brio. Neste mesmo trabalho eles propõem o cálculo de polı́gono de suporte para tentar
melhorar o trabalho de [Silva et al., 2003].

Neste trabalho, para a restrição de estabilidade da carga, assume-se que o empacotamento
final é conhecido, bastando apenas verificar se ele atende às condições de equilı́brio estático de
corpos rı́gidos. Para tanto, propõe-se o uso do método analı́tico desenvolvido por [Blum et al.,
1970], que é baseado em conceitos da estática de corpos rı́gidos.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. Na Seção 2 é feita uma descrição do
tipo de problema estudado, além de trazer uma formulação por programação linear inteira. A Seção
3 apresenta uma descrição das abordagens usadas para tratar com a estabilidade vertical de carga,
que é o fator de suporte, em que as caixas para estarem estáveis devem estar apoiadas, e uma rotina
baseada nas condições de equilı́brio estático de corpos rı́gidos. A Seção 4 traz os resultados obtidos
para dois grupos de instâncias, enquanto as conclusões são dadas na Seção 5.
2. Caracterização do Problema

De acordo com [Klein, 2005], o Problema de Carregamento de Contêineres (PCC) pode
ser considerado na versão de um único contêiner e na de múltiplos contêineres disponı́veis. A
primeira versão busca empacotar um subconjunto de itens de forma a maximizar a ocupação do
único contêiner disponı́vel. Na segunda versão, deseja-se empacotar todos os itens, porém utili-
zando a menor quantidade de contêineres possı́vel. Este trabalho investiga a primeira versão aqui
denominada por PCCU. Aplicações envolvendo o carregamento de contêineres são encontradas em
diversas áreas, como na indústria de madeira, estofados e logı́stica.

As diversas versões do PCC estão sendo estudadas na literatura por diferentes autores,
em que heurı́sticas e meta-heurı́sticas foram propostas por [Bischoff e Ratcliff, 1995], [Ratcliff e
Bischoff, 1998], [Davies e Bischoff, 1999], [Bortfeldt e Gehring, 2001], [Eley, 2002], [Gehring
e Bortfeldt, 2002], [Bortfeldt et al., 2003], [Chien e Deng, 2004], [Jin et al., 2004], [Mack et al.,
2004], [Moura e Oliveira, 2005], [Yeung e Tang, 2005], [Wang et al., 2008], [Christensen e Rousoe,
2009] e [Huang e He, 2009], enquanto algoritmos exatos foram desenvolvidos por [Morabito e
Arenales, 1994], [Martello et al., 2000], [Li et al., 2003] e [Junqueira et al., 2012].

Para o PCCU, assume-se que cada caixa k tem dimensões, comprimento lk, largura wk,
altura hk, bk indicando o número de réplicas e valor vk, em que k = 1, 2, . . . , n. O contêiner possui
comprimento L, largura W e altura H . Admite-se que as dimensões das caixas e do contêiner
são inteiras, que as caixas só podem ser empacotadas ortogonalmente, ou seja, com os seus lados
paralelos aos lados do contêiner, com orientação fixa, isto é, as caixas não giram em torno de
nenhum de seus eixos, as caixas não podem ter sobreposição e devem respeitar as dimensões do
contêiner.
2.1. Formulação Matemática

Adota-se um sistema de coordenadas cartesianas em que a origem fica no canto inferior
frontal esquerdo do contêiner e (p, q, r) são as coordenadas onde é colocado o canto inferior frontal
esquerdo de cada caixa. As posições podem ser indicadas pelos conjuntos:

X = {p ∈ ZZ | 0 ≤ p ≤ L−min1≤k≤n(li)} (1)

Y = {q ∈ ZZ | 0 ≤ q ≤W −min1≤k≤n(wi)} (2)

Z = {r ∈ ZZ | 0 ≤ r ≤ H −min1≤k≤n(hi)} (3)

em que X , Y e Z indicam as direções do comprimento, largura e altura, respectivamente.
As variáveis de decisão para o modelo consistem em:

xkpqr =


1, se uma caixa do tipo k é empacotada com seu canto inferior frontal esquerdo na

posição (p, q, r), com 0 ≤ p ≤ L− lk, 0 ≤ q ≤W − wk e 0 ≤ r ≤ H − hk;
0, caso contrário.
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Ainda, tem-se que:

Xk = {p ∈ X | 0 ≤ p ≤ L− lk, k = 1, . . . , n} (4)

Yk = {q ∈ Y | 0 ≤ q ≤W − wk, k = 1, . . . , n} (5)

Zk = {r ∈ Z | 0 ≤ r ≤ H − hk, k = 1, . . . , n} (6)

Segundo [Junqueira et al., 2012], o PCCU pode ser formulado como:

max
m∑
k=1

∑
p∈Xk

∑
q∈Yk

∑
r∈Zk

vk xkpqr (7)

Sujeito a:
m∑
k=1

∑
{p∈Xk|p′−lk+1≤p≤p′}

∑
{q∈Yk|q′−wk+1≤q≤q′}

∑
{r∈Zk|r′−hk+1≤r≤r′}

xkpqr ≤ 1, p′ ∈ X, q′ ∈ Y, r′ ∈ Z.

(8)∑
p∈Xk

∑
q∈Yk

∑
r∈Zk

xkpqr ≤ bk, k = 1, . . . , n. (9)

xkpqr ∈ {0, 1}, p ∈ Xk, q ∈ Yk, r ∈ Zk. (10)

A função objetivo (7) busca pelo máximo valor empacotado no contêiner. As restrições
em (8) garantem a não sobreposição dos itens empacotados e as restrições em (9) limitam o número
máximo de réplicas de cada caixa k a serem empacotadas no contêiner. Por fim, as restrições em
(10) definem o domı́nio das variáveis de decisão.
3. Estabilidade Vertical da Carga

Tem-se adiante uma descrição de como vem sendo tratada a estabilidade na literatura,
com destaque para a formulação de [Junqueira et al., 2012], que usa o fator suporte, em que os itens
devem ter uma porcentagem da área de suas bases apoiada em um ou mais itens imediatamente
abaixo e em contato direto. Por outro lado, neste trabalho propõe-se uma nova abordagem para
lidar com a estabilidade no contexto de empacotamento de itens tridimensionais, a qual é baseada
nas condições de equilı́brio estático de corpos rı́gidos e tem uma formulação direta e simples ao
comparar com as abordagens de [Silva et al., 2003] e [Ramos et al., 2016].
3.1. Fator de suporte

O fator de suporte na estabilidade vertical refere-se ao suporte da face inferior de cada
caixa. Assim, define-se um parâmetro de estabilidade vertical em relação ao eixo z, dado por
α ∈ [0, 1], que indica o percentual de estabilidade desejada para as caixas. Se α = 1, então as
faces inferiores de todas as caixas devem estar 100% apoiadas pelas faces superiores de uma ou
mais caixas colocadas abaixo delas. Por outro lado, se α = 0, então não necessariamente as caixas
precisam ter algum apoio, podendo inclusive flutuar dentro do contêiner.

[Junqueira et al., 2012] define a seguinte restrição para considerar o apoio das caixas a
partir de um fator de suporte, a saber:

∑
Φ

∑
Ψ

∑
Ω

L
[1]
kj W

[2]
kj xkpq(r′−hk) ≥ α lj wj xjp′q′r′ , j = 1, . . . , n, p′ ∈ Xj , q

′ ∈ Yj , r′ ∈ Zj \ {0}, (11)

sendo Φ = {k = 1, . . . , n | r′ − hk ≥ 0}, Ψ = {p ∈ Xk | p′ − lk + 1 ≤ p ≤ p′ + lj − 1},
Ω = {q ∈ Yk | q′ − wk + 1 ≤ q ≤ q′ + wj − 1}, L[1]

kj = min(p + lk, p
′ + lj) − max(p, p′) e

W
[2]
kj = min(q + wk, q

′ + wj)−max(q, q′).
As restrições via eq. (11) impõem que cada caixa j empacotada no ponto (p′, q′, r′) tem

que ter caixas k empacotadas imediatamente abaixo e em contato direto com j, isto é, as caixas k
devem ser empacotadas em (p, q, r′−hk), com p e q dentro dos limites que permitem algum suporte
para a caixa j.
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3.2. Estabilidade com Equilı́brio Estático de Corpos Rı́gidos

Os conceitos e definições a seguir são baseados no trabalho de [Blum et al., 1970] e
partem das condições de equilı́brio estático de corpos rı́gidos. A estabilidade vertical é caracterizada
pela atuação da gravidade sobre os corpos, tal que pela Segunda Lei de Newton, um corpo de
determinada massa sofre a ação da gravidade quando é aplicado a ele o Princı́pio Fundamental da
Dinâmica, em que o peso de um corpo é a força com que a Terra o atrai. Para cada unidade de massa,
tem-se que a aceleração da gravidade ~g é de aproximadamente 9, 8m/s2 e, então, uma unidade de
força corresponde a 9, 8N . De maneira geral, o peso de um corpo corresponde ao produto da sua
massa pela aceleração da gravidade.

A força normal surge quando um corpo está em contato com alguma superfı́cie. De acordo
com a Terceira Lei de Newton, para toda ação existe uma reação, então se o corpo comprime uma
superfı́cie de contato, ou seja, se ele aplica força sobre a superfı́cie, tem-se a respectiva reação da
superfı́cie sobre o corpo, denominada de força normal. Vale destacar que a força normal não é a
força de reação da força peso, mas sim a reação da compressão que é exercida sobre a superfı́cie de
contato e ela tem direção perpendicular a superfı́cie de contato. A aplicação de uma força f em um
corpo pode ocorrer em seu centro de massa CM , que é o local onde toda a massa do item se situa
e, assim, passa a ser onde ele sofre a ação de forças.

As forças de reação surgem na interface de contato entre os corpos. Assume-se que elas
atuam nos vértices da interface como mostra a Figura 1. Em [Queiroz e Miyazawa, 2014] a força de
contato é aplicada no ponto médio da interface de contato, sendo uma representação mais simples
(requer menos cálculos).

Figura 1: Configuração de forças sobre caixas.

Para determinar as forças que surgem numa superfı́cie de contato, aplicam-se as equações
de equilı́brio estático de corpos rı́gidos, assumindo que as caixas são corpos rı́gidos homogêneos e
de mesmo material sujeitos a um campo gravitacional uniforme [Hibbeler, 2010]. Como a gravidade
atua na direção vertical com sentido para baixo, tem-se três equações para determinar as forças
desconhecidas fi em cada vértice i de todas as superfı́cies contato, sendo elas:

n∑
i=1

fi = 0,
n∑
i=1

Mx
i = 0 e

n∑
i=1

My
i = 0 (12)

em que Mx
i e My

i são o momento em relação ao eixo x e y, respectivamente. Os momentos
relacionam as forças fi com a distância para um dado referencial inercial.

Para cada caixa existem 3η equações e 3m forças desconhecidas, sendo m ≥ η. Se
m = η, o sistema é determinado com única solução, mas em geral m > η e o sistema não apresenta
uma solução única [Baraff, 1989]. Diz-se que uma configuração, isto é, um empacotamento, é
estável se existe uma solução para as 3η equações de forma que nenhuma força tenha valor negativo.
Para tanto, constrói-se um sistema de equações para o empacotamento a partir da aplicação da eq.
(12) em cada superfı́cie de contato, o que resulta na forma matricial em Af − bi = 0, isto é:
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a11 a12 · · · a1η
a21 a22 · · · a2η

...
...

. . .
...

aη1 aη2 · · · amη



f1
f2
...
fη

−

b1
b2
...
bm

 = 0 (13)

Seguindo [Blum et al., 1970], executa-se o teste de estabilidade para o empacotamento
final como segue: (i) formular as 3η equações para as 3m forças desconhecidas; (ii) Tem-se 3(m−
η) forças consideradas inicialmente como sendo constantes, enquanto as equações para as 3η forças
restantes são resolvidas; (iii) as soluções são dadas conforme a eq. (14), com bi ≥ 0.



f1 = b1 + a1,3η+1f3η+1 + · · ·+ a1,mfm
...

fc = bc + ac,3η+1f3η+1 + · · ·+ ac,mfm

}
equações positivas

−fc+1 = bc+1 + ac+1,3η+1f3η+1 + · · ·+ ac+1,mfm
...

−f3η = b3η + a3η,3η+1f3η+1 + · · ·+ a3η,mfm

}
equações negativas

(14)

Na condição (ii), em que 3(m−η) forças são consideradas inicialmente como constantes e
as equações para as 3η forças restantes são resolvidas, faz-se uma operação sobre linhas na matriz.
Depois de feitas essas operações, verifica-se se há a presença de equação(es) negativa(s), tal que
se cada equação negativa tem pelo menos um coeficiente negativo em seu lado esquerdo, então
faz-se novamente operações sobre linhas, até que todas as equações negativas do sistema sejam
eliminadas. Se em algum momento, constata-se a presença de uma equação negativa com somente
coeficientes positivos em seu lado esquerdo, então empacotamento é dito instável (tem força com
sinal negativo).

A rotina busca eliminar as “equações negativas” do sistema, pois se todas as equações
são positivas, então as variáveis, isto é, forças fi, do lado direto podem ser ajustadas para zero,
garantindo dessa forma que a exigência de estabilidade seja satisfeita. Para tanto, basta substituir
uma variável de coeficiente negativo do lado direito por uma variável negativa do lado esquerdo da
respectiva equação. Por outro lado, caso uma equação negativa contenha somente coeficientes po-
sitivos no lado direito, tem-se que tal equação não vai ser satisfeita com forças positivas, resultando
em um empacotamento instável (note que um valor negativo diz que a força deve ser aplicada em
sentido contrário ao considerado inicialmente).

O procedimento descrito acima permite dizer corretamente se um dado sistema de cor-
pos rı́gidos atende as condições de equilı́brio estático. Segundo [Blum et al., 1970], um sistema
de corpos rı́gidos com M forças desconhecidas escritas em N equações satisfaz as condições de
equilı́brio estático, se (M −N) forças podem ter valor zero. A rotina implementada recebe como
entrada um empacotamento e monta o sistema conforme a eq. (14). A sua resolução segue a partir
de operações elementares efetuadas sobre as linhas da matriz A.

4. Resultados Computacionais
O algoritmo foi codificado na linguagem de programação C++ e foram realizados experi-

mentos em um computador com processador Intel Core i7 − 4790K 4.0 GHz, 32 GB de memória
RAM e sistema operacional Linux Ubuntu 14.04 LTS.

Os testes consistiram em resolver a formulação para o PCCU com o Gurobi Optimizer
na versão 6.5.1, comparando o uso do fator de suporte para α = 1 (quando se tem certeza da
estabilidade), via eq. (12), com a rotina de estabilidade estática descrita na Seção 3.2, via planos de
corte. O tempo computacional para resolver cada instância foi limitado em 3600 segundos.
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No caso da rotina para estabilidade via planos de corte, a cada solução viável encontrada
pelo Gurobi, chama-se a rotina para verificar a estabilidade e, assim, colocar um corte proibindo o
empacotamento detectado como instável. O corte consiste em fazer com que as caixas não sejam
mais empacotadas nas respectivas posições dadas no empacotamento.

Foram usadas as mesmas instâncias de [Junqueira et al., 2012], as quais considera n =
5, 10 ou n = 20, para orientação fixa das caixas. As dimensões das caixas foram geradas de
duas maneiras: An considera dimensões das caixas variando entre 25% e 75% das dimensões do
contêiner; e, Bn considera as dimensões das caixas variando entre 10% e 50% das dimensões do
contêiner. Em todos os exemplos, os contêineres possuem dimensões iguais, isto é, L = W = H,
com valor igual a 10, 20 ou 30.

Os resultados obtidos para os grupos A5, A10 e A20 estão apresentados nas Tabelas 1 a 3,
em que a primeira coluna de cada tabela indica o tamanho do contêiner. Para este grupo, tem-se que
tanto para o caso do [Junqueira et al., 2012] e o baseado em [Blum et al., 1970] a fração de volume
ocupada tem aumentado à medida que n cresce (observe as Tabelas 1 e 2). Além disso, a medida
que o tamanho do contêiner aumenta, a fração média de volume para os dois casos tende a diminuir
(observe as Tabelas 1 e 3).

Os resultados obtidos para os gruposB5, B10 eB20, estão representados nas Tabelas 4 a 6,
em que na primeira coluna de cada tabela está indicado o tamanho dos contêineres. As observações
feitas para o grupo An seguem válidas para este caso.

Tabela 1: Resultados do grupo A5

Fator de Suporte Estática dos Corpos Rı́gidos
Est. gap (%) tempo (s) Volume (%) gap (%) tempo (s) Volume (%)
min. 0,000 0,30 77,60 0,000 0,21 77,20

10 méd. 0,000 9,48 90,19 0,000 16,51 91,04
máx. 0,000 62,45 100,00 0,000 79,10 100,00
min. 0,000 2,26 55,52 0,000 30,45 60,68

20 méd. 0,000 208,40 75,49 1,565 849,30 77,52
máx. 0,000 1024,16 87,80 15,657 3600,02 91,10
min. 0,000 4,96 42,92 0,000 51,72 42,92

30 méd. 0,000 60,62 60,87 6,864 2022,37 57,72
máx. 0,000 225,85 76,17 43,079 3600,65 74,51

Tabela 2: Resultados do grupo A10

Fator de Suporte Estática dos Corpos Rı́gidos
Est. gap (%) tempo (s) Volume (%) gap (%) tempo (s) Volume (%)
min. 0,000 1,39 96,80 0,000 0,20 98,40

10 méd. 0,000 61,67 99,38 0,000 23,17 99,54
máx. 0,000 350,59 100,00 0,000 174,60 100,00
min. 0,000 124,99 70,76 0,000 182,68 69,58

20 méd. 0,581 1064,89 86,87 4,104 1606,07 87,50
máx. 4,740 3601,28 94,30 38,8430 3600,14 94,30
min. 0,000 210,69 62,71 0,000 1175,60 9,69

30 méd. 4,967 2285,42 79,05 47,043 3386,67 51,79
máx. 18,802 3604,26 93,55 100,000 3974,57 93,55

No caso dos grupos A10 e B10 para os contêineres de tamanho 10, os GAPs são iguais,
mas o segundo grupo apresenta uma melhor ocupação do recipiente. Para contêineres de tamanho
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20 e 30 ao se usar a rotina de estabilidade, tem-se que o GAP para do grupo A10 é menor e também
há uma melhor ocupação do recipiente.

Tabela 3: Resultados do grupo A20

Fator de Suporte Estática dos Corpos Rı́gidos
Est. gap (%) tempo (s) Volume (%) gap (%) tempo (s) Volume (%)
min. 0,000 13,51 99,60 0,000 1,78 99,60

10 méd. 0,000 21,40 99,96 0,000 4,98 99,96
máx. 0,000 62,11 100,00 0,000 19,20 100,00
min. 0,000 579,46 86,10 0,000 398,44 86,97

20 méd. 1,439 1721,61 94,02 1,351 2028,19 94,65
máx. 8,797 3600,21 97,75 10,462 3600,63 97,75
min. 2,499 3600,63 58,94 0,000 3601,28 6,50

30 méd. 21,012 3631,54 84,06 40,031 3495,34 65,54
máx. 100,000 3774,11 92,91 100,000 4023,93 97,21

Tabela 4: Resultados do grupo B5

Fator de Suporte Estática dos Corpos Rı́gidos
Est. gap (%) tempo (s) Volume (%) gap (%) tempo (s) Volume (%)
min. 0,000 1,99 95,20 0,000 0,83 95,20

10 méd. 0,120 728,69 98,54 0,062 441,98 98,60
máx. 0,600 3600,02 100,00 0,625 762,00 100,00
min. 0,000 183,58 71,85 0,000 110,89 0,22

20 méd. 23,123 3203,64 90,96 40,000 2336,54 59,73
máx. 100,000 3605,45 99,20 100,000 3601,13 100,00
min. 0,000 1321,35 63,57 10,148 3600,04 1,16

30 méd. 51,106 3379,76 86,23 69,835 3600,50 55,65
máx. 100,000 3642,78 96,57 100,000 3600,23 92,26

Para os gruposB10 eB20, para contêineres de tamanho 20 e 30, o tempo limite foi atingido
em todos os casos. Uma vez que isto acontece, nem sempre a solução encontrada é a ótima, e mais,
para o caso da rotina de estabilidade, nem sempre a solução encontrada é estável. Já para o de fator
de suporte, a solução encontrada é estável, uma vez que o fator usado exige 100% de suporte.

Tabela 5: Resultados do grupo B10

Fator de Suporte Estática dos Corpos Rı́gidos
Est. gap (%) tempo (s) Volume (%) gap (%) tempo (s) Volume (%)
min. 0,000 4,41 100,00 0,000 0,79 100,00

10 méd. 0,000 20,38 100,00 0,000 4,69 100,00
máx. 0,000 60,91 100,00 0,000 8,78 100,00
min. 0,090 3601,04 67,20 23,504 3600,01 0,50

20 méd. 90,009 3602,80 87,10 92,350 3600,07 45,68
máx. 100,000 3605,20 95,72 100,000 3600,34 98,17
min. 100,000 3634,04 75,47 100,000 3600,10 0,90

30 méd. 100,000 3686,75 82,50 100,000 3604,55 19,44
máx. 100,000 3773,77 88,30 100,000 3624,70 88,30

Ao comparar os grupos A20 e B20, com contêineres de tamanho 10, os GAPs médios de
ambos os grupos são iguais, mas o volume do recipiente é melhor aproveitado para o grupo B20. Já
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para os contêineres de tamanho 20 e 30, o primeiro grupo apresenta GAPs menores e uma melhor
ocupação do recipiente.

Tabela 6: Resultados do grupo B20

Fator de Suporte Estática dos Corpos Rı́gidos
Est. gap (%) tempo (s) Volume (%) gap (%) tempo (s) Volume (%)
min. 0,000 14,46 100,00 0,000 0,67 100,00

10 méd. 0,000 33,16 100,00 0,000 4,76 100,00
máx. 0,000 56,34 100,00 0,000 12,24 100,00
min. 100,000 3635,62 90,67 100,000 3600,02 0,78

20 méd. 100,000 3317,21 96,11 100,000 3600,05 67,45
máx. 100,000 3620,48 99,45 100,000 3600,32 98,82
min. - - - 100,000 3600,18 0,66

30 méd. - - - 100,000 3618,46 19,48
máx. - - - 100,000 3644,22 88,26

O GAP médio total para o fator de suporte com contêineres de tamanho 10 é 0, 020% ,
para os 20 é 35, 858% e 30 é de 35, 417%. Vale ressaltar que no caso em que os contêineres possuem
dimensões 30 não foi possı́vel obter resultados para o grupo B20 usando o fator de suporte. O GAP
médio total para quando se usa a rotina de estabilidade nas instâncias com contêineres de tamanho
10 é 0, 010%, para os de tamanho 20 é de 39, 895% e para os de tamanho 30 é de 60, 628%. É
importante observar que para os contêineres de tamanho 10 do grupo B10 e B20, em ambos os
casos teve-se ocupação máxima do recipiente. Para os grupos A5 e B5 para os contêineres de
tamanho 10, tem-se GAP médio de 0%, mas para o segundo grupo o volume ocupado é maior. Já
para os contêineres de tamanho 20 e 30, o grupo A5 apresenta GAPs menores, porém uma pior
ocupação do recipiente.

Então, pode-se concluir que para o modelo que leva em consideração a rotina de esta-
bilidade, para os contêineres de tamanho 10, o grupo An sempre apresenta melhores soluções. O
mesmo acontece para os contêineres de tamanho 20 e 30, em que o grupo An apresenta melhores
soluções.

A Figura 2 apresenta duas soluções estáveis após a otimização, tendo como valor de
função objetivo 960, isto equivale a uma ocupação de 96% do recipiente. O empacotamento da
esquerda é para o caso do fator de suporte, enquanto o da direita usa a rotina de estabilidade via
planos de corte. Note que no empacotamento da direita existem caixas que não possuem a sua base
totalmente suportada por outras.

Figura 2: Empacotamento resultante para cada uma das abordagens de estabilidade vertical.
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5. Conclusões
O problema de carregamento de um único contêiner foi considerado neste trabalho no

âmbito da restrição de estabilidade vertical da carga. A partir de um modelo de programação linear
inteira, considerou-se a estabilidade modelada a partir de um fator de suporte, bem como aplicando
as condições de equilı́brio estático de corpos rı́gidos. O uso do fator de suporte permite inserir todas
as restrições inicialmente no modelo, enquanto que pelas condições de equilı́brio estático é preciso
usar uma rotina de planos de corte.

A rotina de estabilidade permite que as caixas tenham um suporte parcial de suas bases,
ao mesmo tempo que garante que o empacotamento atenda as condições de equilı́brio estático de
corpos rı́gidos. Ao melhor do nosso conhecimento, existem apenas três trabalhos que consideram a
restrição de Estabilidade Vertical da Carga de forma exata, ou seja, buscando atender as condições
de equilı́brio estático de corpos rı́gidos. Neste sentido, este trabalho traz uma contribuição signifi-
cativa para o estado-da-arte, uma vez que desenvolveu uma nova abordagem.

Trabalhos futuros buscam por formulações alternativas para o problema de empacota-
mento, além de propor restrições que possam considerar a estabilidade estática já no modelo inicial.
Também, pretende-se investigar outras abordagens para tratar da estabilidade de carga no âmbito
das condições de equilı́brio estático de corpos rı́gidos.
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