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Resumo: Empacotamento consiste em colocar objetos menores, chamados de itens, 
dentro de objetos maiores chamado de recipientes. É um problema que tem aparecido 
constantemente nas indústrias com aplicações principalmente nas cadeias de 
suprimentos e logística. Ao empacotar os itens, deve-se considerar ao máximo o 
aproveitamento do espaço dentro do recipiente ou, se escolher apenas alguns itens, que 
eles resultem em maior lucro, considerando que os itens devem ser empacotados de 
forma otimizada. Empacotar os itens em suas possíveis orientações e respeitar a 
fragilidade dos itens são questões pertinentes ao processo de empacotamento que devem 
ser consideradas . 
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1. Introdução 

Existe uma variedade de aplicações de problema em diversas áreas do 
conhecimento, demonstrando que se pode adaptar o problema de empacotamento 
conforme as diferentes necessidades. Observe que empacotar itens dentro de um 
recipiente equivale à cortar aquele recipiente para obter os itens finais (Cintra, 2003). 

O problema da Mochila é um dos problemas de empacotamento que tem 
chamado atenção dentre os problemas de empacotamento. Para este problema são dados 
um recipiente com dimensões fixas e uma coleção de itens com dimensões fixas e um 
valor associado, com o objetivo de empacotar um subconjunto de itens que maximize o 
valor total empacotado. Nesse problema é fundamental que os itens não extrapolem as 
dimensões da mochila e nem ocupem o mesmo espaço dentro do recipiente. Na versão 
irrestrita deste problema não existe limite quanto ao número de cópias de um item que 
pode ser empacotado. 

 

2   Descrição do problema 

Este trabalho considera o problema da mochila irrestrita em sua versão 
bidimensional. Tal problema busca por um empacotamento de itens em um recipiente 
de tal forma que o valor total empacotado é maximizado.  



Cada item a ser empacotado tem uma orientação fixa (i. e. não pode ser 
rotacionado), e deve ser empacotado de forma ortogonal aos lados da mochila. Para um 
item i, existe uma largura wi; e uma altura li; e um valor vi associado. O recipiente ou 
mochila possui uma largura W e altura L. Considera-se que cada item tem um valor 
igual a sua área, de modo que o problema busca maximizar a área total ocupada do 
recipiente. 

Resolver o problema da mochila é uma tarefa computacionalmente difícil, pois 
uma instância com apenas 20 itens pode ter mais de 1 milhão de soluções. Claramente, 
deseja-se a melhor solução (a ótima) dentro deste conjunto. Então, enumerar cada 
possível solução, para depois obter a solução ótima, não parece ser uma forma viável de 
resolver este problema e vários outros dentro do campo de Otimização Combinatória. 
Vale mencionar que o problema da mochila, bem como sua versão irrestrita, estão na 
classe NP-Difícil (Garey e Johnson, 1979), tal que, supondo P≠NP, não existem 
algoritmos exatos de tempo polinomial para resolvê-los. A dificuldade aumenta ainda 
mais quando restrições práticas são adicionadas ao problema, como permitir a rotação¸ 
dos itens, respeitar critérios de estabilidade e fragilidade dos itens (Queiroz, 2010). 
 

3. O Algoritmo Proposto por Leung et al. (2012). 

A partir de uma determinada sequência de itens, cada um é empacotado por vez. 
Para uma dada posição disponível, o método investigado seleciona o item de acordo 
com a sua ocupação na mochila, ou seja, é calculado a aptidão de cada item não 
empacotado, selecionando o item de melhor valor. A cada item empacotado, espaços 
vazios são criados. A Figura 1 mostra como determinar um espaço vazio após um item 
ser empacotado, a saber: 

 
(1) Da esquerda para a direita, na horizontal, até que o item seja encontrado ou a borda 
lateral do recipiente. 
(2) De baixo para cima, na vertical, até que um item ou o topo do recipiente seja 
encontrado. 
 

 
Figura 1 – Representação esquemática do recipiente segundo definido em Leung et al. 
(2012). 
  
  A Figura 1 mostra um espaço disponível S, que é construído da seguinte 
maneira: S é determinado por 6 variáveis, quais sejam: as posições iniciais de S, largura 
(s.w), altura (s.h), altura (s.l) da parede do lado esquerdo, e altura (s.r) da parede do lado 



direito. Os espaços disponíveis são salvos em um conjunto S e ordenados de acordo 
com a posição inicial. 
 
 3.1 O Algoritmo 
 

O algoritmo abaixo descreve a ideia inicial investigada para resolver o problema 
da mochila em questão. Algumas variáveis são usadas : vpn denota o número de espaços 
vazios disponíveis, fi indica o valor de aptidão do item não empacotado  i, minw denota 
a menor largura entre os itens  não empacotados. O desperdício da mochila é calculado 
como: 

desperdício  x 100% . 

 
1 vpn ← 1; s.x ←  0; s.y ← 0; s.w ← W; s.l  ← L; s.r ← L;  
2 Enquanto  s.y <  L e  vpn > 0  faça 
3    Se  s.w ≥ minw então 
4        Para cada item não empacotado i faça  
5               fi ← fitness(i, s); 
6        Selecione o item com o maior valor de fitness, r, i.e.  =max{  };  
7        Se  ≥ 0 então 
8            Se  s.l ≥ s.r então 
9               O item é empacotado do lado esquerdo; 
10               Atualizar o vetor S, minw e vpn; 
11            Senão 
12                O item é empacotado do lado direito; 
13                Atualizar o vetor S, minw e vpn; 
14        Senão 
15            Atualizar o vetor S, minw e vpn; 
16    Senão 
17        Atualizar o vetor S, minw e vpn; 
18   Encontrar o espaço vazio s mais baixo e a esquerda no recipiente. 
19 Retornar o desperdício; 

 
No algoritmo, a linha 1 inicializa o recipiente como o espaço vazio S, e a linha 2 

verifica se existe um  espaço disponível. Se s.w <  minw o espaço atual S é inviável, por 
isso o vetor de espaços vazios e vpn são atualizados na linha 17. As linhas 4-6 calculam 
os valores de aptidão dos itens não empacotados e seleciona o item com o melhor valor 
de aptidão.  

A função fitness(i, s) é utilizada para calcular o valor de aptidão do item i não 
empacotado dado o espaço disponível S do recipiente. Essa função prioriza o item que 
melhor se encaixa no espaço vazio, isto é, melhor ocupa o espaço vazio. 
 
Fitness(i,s) 

1 Se s.l ≥ s.r então 
2    Se s.w = r[i].largura e s.l = r[i].altura então 
3        fitness ← 4; 
4    Senão s.w = r[i]. largura e s.l <  r[i]. altura e s.h ≥ r [i]. altura  então 
5            fitness ← 3; 
6         Senão s.w = r[i]. largura e s.l >  r[i]. altura então 
7                 fitness ← 2; 



8               Senão s.w  > r[i]. largura e s.l = r[i]. altura então 
9                        fitness  ← 1; 
10                     Senão s.w  > r[i].largura e s.l ≥  r[i].altura então 
11                           fitness  ← 0; 
12                  Senão 
13                           fitness  ← -1; 
14 Senão                  
15          Se s.w = r[i].largura e s.l = r[i].altura então 
16               fitness ← 4; 
17          Senão s.w = r[i]. largura e s.l <  r[i]. altura e s.h ≥ r [i]. altura  então 
18                      fitness ← 3; 
19                Senão s.w = r[i]. largura e s.l >  r[i]. altura então 
20                        fitness ← 2; 
21                      Senão s.w  > r[i]. largura e s.l = r[i]. altura então 
22                             fitness  ← 1; 
23                           Senão s.w  > r[i]. largura e s.l ≥  r[i]. altura então 
24                               fitness  ← 0; 
25                              Senão 
26                                  fitness  ← -1; 
27 Retorna o valor do fitness; 

 
 
3.2 Um Exemplo de Aplicação do Algoritmo  
  

Considere um recipiente (W = 8, L = 6), como mostrado na Figura 2(a), e uma 
sequência de 6 itens {1,2,3,4,5,6}, mostrado na Figura 2(b). No começo, o conjunto de 
espaços S ={ }, e o valor de aptidão de cada item é 0. Como a aptidão para cada item é 
igual, o item 1 é empacotado, pois é o primeiro da sequência, vide Figura 2(c). O 
conjunto de espaços S é atualizado, ou seja, S ={}. O valor de aptidão para os 
itens não empacotados continua sendo 0 dado o espaço , então o item 2 é selecionado 
para ser empacotado, como mostra a Figura 2(d). Agora S é dado por S = { }. 

O valor de aptidão do item 4 ainda não empacotado é 2, enquanto que o valor 
dos itens 3, 5 e 6 é 0. Assim, o item 4 é selecionado e empacotado, conforme a Figura 
2(e). O conjunto S consiste em S = { }, e o espaço mais baixo e mais a esquerda 
é . O valor de aptidão para os itens não empacotados, 3 e 5, é 1, enquanto que para o 
item 6 é 0. Logo o item 3 é escolhido e empacotado, como mostra a Figura 2(f). 
Similarmente o item 5 é selecionado e empacotado, vide Figura 2(g). Por fim o conjunto 
S é atualizado para S={}. Porém o item 6 não cabe no espaço , e o algoritmo 
finaliza sua execução.  

Observando o empacotamento final, calculamos: 
 

 x 100% = 16,67 % da placa que não é 

utilizada. 

 



 
     Figura 2 – Exemplo para mostrar o funcionamento do algoritmo de Leung et al. 
(2012). 
 

4. Conclusões  

Nosso trabalho se encontra em fase de desenvolvimento e pretende investigar 
mais a fundo o algoritmo de Leung et al. (2012). Pretendemos desenvolver uma 
heurística para resolver o problema da mochila irrestrita bidimensional. Depois, inserir 
restrições de interesse prático, como a rotação dos itens e questões de fragilidade. 

Para testar a eficiência do algoritmo, será realizada a codificação na linguagem 
C e, então, usam-se vários conjuntos de instâncias de teste para a realização dos 
experimentos computacionais. Devem ser feitas comparações com outros trabalhos da 
literatura de forma a validar a estratégia investigada. 
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