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RESUMO

O problema  de roteirização  de veículos  de cargas  perecíveis  é  uma especialização  do 
problema tradicional de roteirização, pois apresenta uma restrição quanto à de janela de tempo 
de viagem,  sendo esta, diretamente relacionada às características do produto, condições de 
produção e armazenamento. Este tipo de operação se não for bem administrado, pode causar 
enormes prejuízos através da anulação parcial ou completa das cargas transportadas fora do 
prazo. Este problema em particular não apresenta soluções simples e imediatas que podem ser 
implementadas com as ferramentas tradicionais, então, para contorná-lo, utilizam-se artifícios 
que impactam na qualidade e nos custos (mais  instalações de armazenagem e/ou aumento 
impróprio  da  frota  utilizada  através  do  dimensionamento  inadequado  provocado  pela 
roteirização ineficaz). 

O estudo do problema abordado apresenta uma estratégia para solucioná-lo e utiliza um 
sistema de informações geográficas (SIG). Através dos SIGs é possível trabalhar com dados 
geográficos complexos,  estabelecer  relações lógicas entre eles e definir  redes geométricas.  
Apesar de todo o potencial de uma ferramenta SIG, ainda não é possível obter uma solução  
ótima  utilizando somente suas funcionalidades nativas,  então, um procedimento é proposto 
para ser implementado no SIG, a fim de resolver o problema apresentado, atendendo todas as 
restrições estabelecidas.  

Através  dos  métodos propostos implementados  no  SIG,  pode-se  obter  resultados  que 
demonstram que é possível reduzir os custos atuais da frota de veículos e garantir ou melhorar  
o nível de serviço atual através de uma programação eficiente da operação de transportes.

Palavras-chave: Roteirização. Cargas perecíveis. Transportes. Logística.
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ABSTRACT

The  problem  of Vehicle  Routing  Perishable  Cargo is  a  specialization  within  the 
traditional vehicle  routing problems, because it presents delivery Time Window constraints, 
which is  directly related to product characteristics and to the conditions of production and 
storage.  This  type  of  operation  if  not  well  managed,  can  cause  huge  losses  by  partial 
or complete cancellation of the loads delivered out of time. This  particular problem has no 
simple and immediate solutions that can be implemented with traditional tools, then to bypass  
it,  we use devices which have impact  on cost and quality (more storage and / or improper  
increase of the fleet used due to the inadequate scaling caused by ineffective routing).

The study of the problem at hand presents a strategy for solving it and uses a geographic  
information system (GIS). Through the GIS it is possible to work with complex geographic 
data, establish logical relationships among them and define geometric networks. Despite all  
the potential of a GIS tool, it is not yet possible to obtain an optimal  solution using only their 
native features; therefore, it is proposed a procedure to be implemented in the GIS in order to 
solve the problem presented, thus meeting all the constraints established. 

Through the proposed methods implemented in GIS, one can obtain results that show that 
it  is possible to reduce current vehicle fleet  costs and ensure or improve the current service 
level through efficient transportation operation programming. 

 

Keywords: Routing. Perishable cargo. Transportation. Logistics
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo  apresenta a  justificativa  e  relevância  do presente trabalho,  baseado  nos 

problemas de roteirização de veículos e sua aplicação prática na logística, além de apresentar 

dados sobre a relevância dos custos logísticos e de transportes. Além disso, pode-se observar 

neste  capítulo  os  objetivos  e  contribuição  do  modelo  sugerido.  Por  fim,  este  capítulo  

apresenta a organização e divisão deste trabalho. 

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO

Os primeiros estudos sobre os problemas de roteirização de veículos (Vehicle Routing  

Problem - VRP) são datados desde 1959 por Dantzig e Ramser, deste período até o momento 

atual muito se desenvolveu. Apesar de não ser um problema  novo, O VRP continua sendo 

amplamente  estudado  até  hoje,  devido  à  grande  variabilidade  de  formulações  para  o 

problema, a sua complexidade (problemas de VRP são considerados de difícil tratamento) e 

grande importância financeira. 

A roteirização de veículos consiste na determinação de roteiros de entrega que contém 

seqüências de paradas para serem cumpridas por um veículo determinado, com o objetivo de 

visitar  um conjunto pré-determinado  de localidades  geograficamente  dispersas  e  distintas.  

Segundo Ballou (2001), o problema tradicional de roteirização de veículos (VRP) consiste em 

determinar os melhores roteiros de entrega, assegurando o melhor nível de serviço e o menor 

custo  possível.  Quando  a  definição  dos  roteiros  envolve  não  só  aspectos  espaciais  ou 

geográficos,  mas  também temporais,  tais  como restrições  de horários de atendimento  nos 

pontos a serem visitados, os problemas são então denominados roteirização e programação de 

veículos (Cunha, 1997). 

O transporte de cargas se torna mais crítico quando o produto transportado é perecível.  

Produtos perecíveis podem ser definidos como sendo, por suas condições naturais, sensíveis a 

danos  em  sua  qualidade  para  comercialização  se  não  forem  eficientemente  embalados,  

conservados, consumidos dentro de sua validade (ou no tempo ideal de consumo a ponto de 
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gerar valor para o consumidor) e transportados. Estas duas últimas características necessitam 

de  uma  logística  de  abastecimento  extremamente  afinada  e  eficiente,  pois,  os  produtos 

perecíveis geralmente necessitam de consumo imediato ou em curto prazo, isso associado às 

demandas variáveis  dos clientes e o comportamento cíclico,  característico  de cada tipo de 

produto formam um verdadeiro desafio aos gestores responsáveis pela programação logística 

de sua distribuição.

Segundo  Ballou  (2001),  o  transporte  é  a  área  chave  de  decisão  dentro  do  composto 

logístico  e  os  custos  de  transporte representam um dos  mais  expressivos  das  atividades 

logísticas.  Além dos custos,  o serviço  de transporte pode agregar valor  ao produto final  e 

conseqüentemente oferecer uma vantagem competitiva aos produtos transportados. 

O transporte representa, em média, 64% dos custos logísticos, 4,3% do faturamento, e em 

alguns casos, mais que o dobro do lucro (Fleury; Wanke; Figueiredo, 2000; Bowersox; Closs; 

Stank, 1999)

Um  levantamento  realizado  pela  Coppe  em  2008,  estima  que  no  Brasil,  o  modal 

rodoviário é predominante dentre os demais modais de transporte, e estima-se que atualmente  

o transporte rodoviário corresponda a 65% do total de cargas transportadas no país. Apesar de 

predominante,  o  modal não  é o mais  eficiente,  devido  à degradação da malha  rodoviária,  

sendo  apenas  9%  pavimentada  e  74%  com condições  inadequadas  de  utilização.  Como 

conseqüência, este cenário promove o aumento dos tempos de viagem em até 100%, além de 

incrementar os custos do serviço e do produto final.  

A atividade de transporte, a mais importante entre os diversos componentes logísticos,  

vem aumentando sua participação no Produto Interno Bruto (PIB), crescendo de 3,7% para 

4,3% entre 1985 e 1999. Em 30 anos,  ou seja,  entre 1970 e 2000, o setor de transportes 

cresceu cerca de 400%, enquanto o crescimento do PIB foi de 250%. Este crescimento foi 

fortemente influenciado pela desconcentração geográfica da economia brasileira  nas últimas 

décadas, na direção das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste (Fleury, 2003).

Uma  pesquisa  realizada sobre os custos logísticos no Brasil  em 2004, elaborada pela  

CEL/COPPEAD, apresenta que os custos de transporte no Brasil representam o equivalente a  

7,5% do PIB (TAB 1.1). Quanto à divisão modal, R$ 133 bilhões (TAB 1.2) dos quais R$ 109 

bilhões são gastos somente com o transporte rodoviário de cargas.

14



TAB 1.1 – Participação dos Componentes Logísticos Sobre o PIB

Fonte: Pesquisa dos custos logísticos no Brasil – CEL/COPPEAD

TAB 1.2 - Participação dos Modais de Transporte

Fonte: Pesquisa dos custos logísticos no Brasil – 
CEL/COPPEAD

A demanda pelo transporte de cargas ocorre devido ao fato de que, geralmente as fábricas 

não estão próximas dos produtores de matéria-prima e/ou os centros de distribuição não estão 

próximos  das  fábricas  e  dos  consumidores.  Por  isso,  pode-se  dizer  que  a  logística  é 

basicamente a administração dos fluxos de bens e serviços e da informação que os põe em 

movimento. 

Para otimizar  e  reduzir  os custos,  vários  algoritmos e soluções vem sendo  propostos, 

entre  eles  o  problema  de  roteirização  de  veículos.  Inicialmente,  estes  problemas  eram 

resolvidos utilizando um sistema de coordenadas arbitrário. Progressivamente os problemas  

passaram a  ser  resolvidos  em uma  base  cartográfica  usando  um sistema  de  informações 

geográficas.   

O trabalho se torna muito relevante quando consideramos sua aplicação no estudo de caso 

de distribuição de jornais. O produto jornal, por sua característica básica possui um tempo de 

vida muito  curto e  uma extensa capilaridade de entrega (nacional),  que consequentemente 

impõe a logística de transportes formar uma operação complexa, com altos custos e difícil de 

visualizar e identificar melhorias e oportunidades de redução de custos. A complexidade e as 
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particularidades  desta  operação  de  transportes  dificultam  a  aplicação  de  softwares e 

ferramentas disponíveis no mercado que proporcionem benefícios operacionais e financeiros.

  O resultado financeiro desta indústria vem sendo ameaçado ao longo dos anos, pois a  

audiência do jornal impresso encontra-se em constante declínio, devido à expansão de novos 

meios de comunicação e disseminação da informação. Para tentar equilibrar a diferença entre 

receitas e despesas, exerce-se uma pressão muito grande pela redução dos custos logísticos de 

transporte, reflexo da redução de captação de receita (vendas de jornais). Este contexto será 

melhor abordado posteriormente neste trabalho, onde serão apresentados estudos e análises 

sobre as mídias impressas e digitais. 

 

1.2 OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho  propõe e  implementa  uma  sistemática  que aborda uma  solução  para  o 

problema  de  roteirização  de  veículos  com frota  heterogênea  para  o  transporte  de  cargas 

perecíveis  - com restrições de janela  de tempo (HFSMVRPTW – Heterogeneous Fleet Size  

Mix  Vehicle  Routing  Problem  with  Time  Window),  utilizando  heurísticas  e  sistema  de 

informações geográficas (ArcGis).

Mais especificamente, o trabalho consiste em:

Revisar na literatura o problema de dimensionamento de frota heterogênea (HFSMVRP), 

o problema de roteirização de veículos com janela de tempo (VRPTW) e as suas alternativas 

de solução, além dos Sistemas de Informações Geográficas;

Desenvolver  um  modelo  baseado  em  um  algoritmo  no  ArcGis  para  determinar  a 

programação e roteirização de veículos;

Aplicar o modelo desenvolvido a um estudo de caso real, comparar e avaliar os resultados 

e benefícios obtidos, para comprovar a eficiência do modelo. 

O desenvolvimento de trabalhos dessa natureza de complexidade são pouco encontrados 

na literatura e tem recebido mais atenção apenas nos últimos quinze anos. Pode-se encontrar 

estudos em Achuthan e Caccetta (2003), Belfiore (2006), Braysy,  Hasle e Dullaert  (2004),  

Glover, Laguna e Martí (2003), Haugland (2004), Tortelli e Ochi (2006) e Wassan e Osman 

(2002), entre outros, que discutiram diversos métodos para o problema de dimensionamento  

de frota com diferentes veículos.  
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A contribuição deste trabalho consiste no desenvolvimento de um método híbrido de fácil  

utilização,  que combina  o uso  de heurísticas  em um sistema  de  informações  geográficas 

(ArcGis) para determinar uma programação e roteirização de veículos eficiente na solução do 

problema  HFSMVRPTW,  além  de  permitir  a  análise  de  sensibilidade  dos  resultados, 

permitindo  de  forma  simples,  posteriores  ajustes  manuais  conforme  o  conhecimento  do 

operador.

Para resolver  problemas  de VRP,  os métodos heurísticos  são mais  adequados que os 

métodos exatos para serem implementados, devido à natureza da complexidade deste tipo de 

problema (NP-Difícil) que não pode ser resolvido em tempo polinomial.

O ambiente do ArcGis permite combinar suas ferramentas nativas de análise espacial de 

dados com algoritmos especialistas que podem ser implementados no próprio ambiente da 

ferramenta,  facilitando  muito  o  desenvolvimento  de  uma  solução  de  alto  nível.  Outros 

diferenciais do ArcGis são a capacidade de processar grande quantidade de dados, variáveis e 

restrições, a sua alta usabilidade, além da apresentação visual dos resultados permitindo de 

forma eficiente e simples a eventual intervenção do operador, que através de sua experiência,  

pode melhorar os resultados da solução proposta pelo sistema.    

1.3 APRESENTAÇÃO E DIVISÃO DO TRABALHO

Além deste capítulo introdutório, o trabalho apresenta outros cinco capítulos, a saber:

O capítulo  2 descreve e conceitua a logística,  o planejamento dos sistemas  físicos  de 

transporte, sistemas de coleta e distribuição, suas métricas e condicionantes e a importância na 

estratégia logística.

O  capítulo  3 descreve  o  problema  de  roteirização  de  veículos  e  suas  referências  da 

literatura e do meio científico que forneceram sustentação para a pesquisa e elaboração deste 

trabalho. As variações do VRP são apresentadas com as possíveis opções para formulação do 

problema.  Também é mostrada a complexidade  do problema  e as possíveis  estratégias  de 

solução.

No capítulo 4 serão apresentadas as definições do sistema de informações geográficas e a 

sua história. A importância dos SIGs também é citada neste capítulo como uma tecnologia 
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que oferece poderosas ferramentas de suporte à operação, análise e planejamento espacial que 

auxiliam no processo decisório e no planejamento logístico e de transportes. 

O  capítulo  5  apresentará  o  procedimento  metodológico  para  resolver  o  problema 

proposto, onde este será definido  e caracterizado, modelado matematicamente e por fim,  a 

apresentação da definição da solução proposta.

O capítulo 6 refere-se à caracterização do estudo como alvo de aplicação da metodologia.  

Neste capítulo,  será apresentado o problema  de roteirização  para a distribuição de jornais,  

seus problemas, dificuldades e os fatores críticos de sucesso para essa operação.

No  capítulo  7  serão  apresentadas  as  análises  decorrentes  do  modelo  computacional 

desenvolvido aplicado ao estudo de caso definido no capítulo 4 e a aceitação ou refutação dos 

resultados obtidos pelo modelo descrito no capítulo 3. 

Após  as  análises  dos  resultados,  no  capítulo  8  espera-se  tornar  a  contribuição  deste 

trabalho  factível,  com algumas  considerações,  além de sugestões e indicações para futuros 

estudos e análises para a continuidade do estudo apresentado.

No capítulo 9 a relação de toda a bibliografia consultada e utilizada neste trabalho.
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2 LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO

Galvão Novaes (1989) define a logística como o planejamento e a operação dos sistemas 

físicos,  informacionais  e  gerenciais  necessários  para  que  insumos  e  produtos  vençam 

condicionantes  espaciais  e  temporais  de  forma  econômica.  A  logística  procura  resolver 

problemas  de abastecimento  e suprimento  de  insumos  do  setor produtivo  e  dos produtos 

acabados ou semi-acabados. As condicionantes espaciais e temporais são fundamentais para 

se  entender  os  conceitos  envolvidos  no  moderno  enfoque  dos  problemas  logísticos.  O 

transporte  tradicional  cuida  de  vencer  restrições  espaciais,  através  do  deslocamento  de 

produtos, porém, considera também as restrições temporais. 

Um dos exemplos mais característicos das restrições temporais nos problemas logísticos é 

da distribuição diária de jornais. Uma vez produzido o jornal, surge o complexo problema de 

transportar os jornais às bancas e aos assinantes. Este exemplo ilustra que não basta apenas  

transportar,  é necessário  desenvolver  e  organizar  um sistema  de distribuição  eficiente que 

considere a condicionante temporal e isso envolve muito mais  dificuldades do que o mero  

deslocamento do produto.

Finalmente,  na definição  de logística,  se pressupõe que o objetivo  final  dos sistemas 

planejados  e  implementados  segundo  esses  princípios  seja  o  de  se  conseguir  soluções 

econômicas ou financeiramente viáveis,  em que a preocupação com os custos, embora não 

seja critério único, ocupa papel de destaque.

Os problemas típicos de logística são de natureza multidisciplinar. Usualmente envolvem 

aspectos ligados as várias dentre as seguintes áreas técnicas:

a) Análise, planejamento e operação de sistemas de transportes;

b) Economia de transportes;

c) Análise,  planejamento e projeto de instalações fixas de transferência e armazenagem 

(armazéns, depósitos, pátios, etc).

d) Movimentação interna de materiais;

e)  Economia  de  localização  (unidades  industriais,  pontos  de  transferência  e 

armazenagem, etc)

f) Pesquisa operacional (modelos, métodos de otimização, estoques);
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g) Informática,  envolvendo  “hardware” (equipamentos,  periféricos,  teleprocessamento, 

etc) e “software” (linguagens e sistemas operacionais, programas aplicativos).

h) Administração industrial e de transportes.

2.1 MÉTRICAS ESPACIAIS

A idéia apresentada por Galvão Novaes (1989) sobre os sistemas de transportes que não 

operam sobre  um espaço  bi-dimensional  contínuo,  mas  sim  ao  longo  de  vias  ou  rotas 

específicas que interligadas formam um rede. O transporte rodoviário se faz por uma malha  

rodoviária, que é o conjunto das estradas interligadas.

Problemas  logísticos  específicos,  envolvendo  situações  concretas  com maior  nível  de 

detalhamento,  são  em geral  tratados sobre  uma  rede  de  transportes  real.  Nesta  rede  são 

destacados  os  pontos  notáveis,  formados  pelas  origens  e  destinos  da  carga,  locais  de 

transferência e/ou armazenagem, bem como os pontos de transbordo modal (se existirem) e os 

pontos de conexão da rede de transporte e todos esses pontos são denominados de nós da 

rede.

As  ligações  existentes  entre  os  diversos  nós,  e  que  são  cobertas  pelo  sistema  de 

transporte, são denominadas de arcos de rede, então, uma rede de transportes é formada por 

nós e arcos.

As distâncias euclidianas, são linhas retas fora do sistema de transporte, que representam 

abstrações úteis, aplicadas à problemas de transporte e utilizadas para cálculos e estruturação 

de  modelos.  A  razão  reside  na  sua  simplicidade  de  representação  analítica  e  na  sua 

característica de unicidade (existe somente uma ligação euclidiana entre dois pontos). Através 

de coeficientes corretivos pode-se relacionar matematicamente as distâncias efetivas com as 

distâncias euclidianas, possibilitando assim o tratamento mais realista das aplicações.

As redes de transporte não apresentam um padrão geométrico rigoroso. Vários fatores de 

ordem histórica e geomorfológica influem na sua configuração. De um lado sabe-se que as 

vias  de  transportes  vêm  sendo  implantadas  paulatinamente  ao  longo  do  tempo,  havendo 

ligações de traçado antigo com outras características mais modernas. Assim, quando desloca-

se de um ponto para outro é possível que se tenha uma rodovia de alto padrão e praticamente  

linear entre os dois pontos, ou torna-se por obrigação percorrer um caminho  mais indireto,  
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viajando  numa  estrada  de  melhores  características  até  um  certo  ponto  e  tomando  vias 

secundárias daquele ponto em diante.

Se  considerar  um mapa  da  região  em estudo,  contendo  todas  as  ligações  viárias  de 

interesse,  pode-se imaginar  um número razoável de ligações possíveis  e medir  a distância 

efetiva percorrida, considerando os caminhos mais usados ou os mais prováveis.

2.2 SISTEMAS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO

O problema  de coleta e distribuição de cargas é o típico de uma prestação de serviços 

distribuídos  espacialmente  sobre  uma  região  determinada.  Os  problemas  de  coleta  e 

distribuição são problemas análogos, na maioria dos casos e podem ser analisados de forma 

conjunta ou independente.

Galvão Novaes (1989) define que as características básicas deste tipo de problema são as 

seguintes:

a) Uma região geográfica é dividida em zonas, cujos contornos podem ser rígidos ou, em 

alguns casos, podem sofrer alterações momentâneas para acomodar diferenças de demanda 

em regiões contíguas;

b) A cada zona é alocado um ou vários veículos;

c) A cada veículo é designado um roteiro ou rota, incluído os locais de paradas (pontos de 

coleta ou entrega, atendimento de serviço, etc) e a sequência em que o veículo deverá atendê-

los.

d) O serviço deverá ser realizado dentro de um tempo de ciclo pré-determinado e variável  

conforme a necessidade da demanda.

e) Os veículos  são despachados a partir  de um depósito, onde se efetua a triagem de 

mercadoria (ou serviço) em função das zonas. Nos casos em que há mais de um depósito o 

problema pode ser analisado de forma análoga, efetuando-se, para isso, as divisões adequadas 

da demanda e/ou da área geográfica atendida.

Esse tipo de problema  apresenta dois  níveis  de resolução. Na fase de planejamento e 

projeto do sistema de coleta/distribuição ainda não se tem idéia precisa dos pontos reais de 

atendimento. Nesse caso é mais interessante adotar estimativas aproximadas, mas de cálculo 

rápido, de forma a possibilitar a análise de diversas alternativas.
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Na fase de operação, são conhecidos os locais de atendimento. Em alguns  casos esses 

pontos são fixos, como, por exemplo, na distribuição diária de jornais, entrega dos produtos 

nos  estabelecimentos.  Em  outros  casos,  os  locais  de  atendimento  são  aleatórios,  sendo 

conhecidos somente na hora de executar o roteiro de serviços.   

 

2.3 CONDICIONANTES FÍSICOS E TEMPORAIS

As variáveis  que influem no dimensionamento de um sistema de coleta e distribuição  

apresentam,  de  maneira  geral,  variações  estatísticas  apreciáveis.  Por  esta  razão,  não  é 

recomendável dimensionar o sistema através de um modelo determinístico em que os efeitos 

da aleatoriedade de algumas variáveis não sejam considerados.

Alguns  condicionantes  físicos  e  temporais  devem  ser  examinados  e  incorporados  à 

metodologia de análise e dimensionamento, de forma a se chegar a resultados mais realistas.

O  primeiro  aspecto  a  considerar  é  o  da  capacidade  física  dos  veículos  de  coleta  e 

distribuição. Dependendo das características físicas da carga (peso e volume) e da capacidade 

volumétrica ou em peso do veículo, devendo ser atendida de outra forma.

Outra restrição importante no dimensionamento do sistema é a jornada de trabalho dos 

tripulantes (motoristas e ajudantes) que cria uma restrição temporal no dimensionamento e na 

operação do sistema.

Outro problema que pode surgir no dimensionamento de sistemas de coleta e distribuição 

operando em regiões relativamente extensas e do desequilíbrio, em termos de produção, entre 

os veículos que atendem zonas próximas  ao depósito  e os que atendem zonas situadas na 

periferia.  Esse desequilíbrio  implica  em tratamento diversificado para as zonas de coleta e 

distribuição, com base na distribuição espacial em torno dos depósitos.  
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2.4 A IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE NA ESTRATÉGIA LOGÍSTICA

O transporte é uma das principais funções logísticas, porque representa a maior parcela  

dos custos logísticos (em geral 60% das despesas logísticas) na maioria das organizações e 

tem papel fundamental no desempenho de diversas dimensões do serviço ao cliente. 

As principais funções do transporte na logística estão ligadas basicamente às dimensões 

de tempo e utilidade de lugar e o transporte é estratégico no sentido de distribuir  o produto 

certo, na quantidade certa, na hora certa e no lugar certo ao menor custo possível.

Muitas empresas buscam atingir um diferencial competitivo através da excelência de suas 

operações e vislumbram na logística, mais especificamente na função de transporte. Entre as 

iniciativas para aprimorar as atividades de transporte, destacam-se os investimentos realizados 

em tecnologia da informação, os quais objetivam fornecer às empresas melhor planejamento e 

controle da operação, assim como a busca por soluções intermodais  que possibilitem uma  

redução significativa nos custos.
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3 O PROBLEMA DE ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO DE 
TEMPO

3.1 INTRODUÇÃO

 O problema de roteamento de veículos é conhecido na literatura como Vehicle Routing  

Problem (VRP) e consiste na determinação de rotas de entrega e distribuição, utilizando uma 

determinada frota de veículos que atendam as demandas (coletar, entregar ou visitar) de um 

conjunto  de clientes  geograficamente  dispersos.  Quando  esses  clientes  podem receber  as 

mercadorias somente dentro de uma faixa  de horário, tem-se o problema de roteamento de 

veículos com janela de tempo  (VRPTW, Vehicle Routing Problem with Time Window).  No 

contexto mais genérico existem variações deste mesmo problema que ocorrem para múltiplos 

depósitos, frota de veículos heterogênea e outras.

O  problema  de  roteamento  de  veículos  com  frota  heterogênea  demanda,  além  das 

decisões sobre roteamento, a escolha dos veículos mais adequados de forma que se obtenha o 

menor custo envolvido. No custo total a ser minimizado estão incluídos os custos fixos, assim 

como  os  custos  variáveis  que  dependem das  rotas  a  serem feitas.  Os  veículos  a  serem 

escolhidos têm capacidades distintas e custos distintos. O problema onde simultaneamente se 

define o tamanho da frota (heterogênea) e o conjunto de rotas de entrega é conhecido no meio  

científico por HFSMVRP (Heterogeneous Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem).   

No  contexto  mais  especialista,  o  problema  estudado  neste  trabalho  é  definido  por 

HFSMVRPTW  (Heterogeneous  Fleet  Size  and  Mix  Vehicle  Routing  Problem  with  Time  

Window),  que é composto da união  das duas variações do VRP descritas  acima,  ou seja,  

considera os dois conjuntos de características do VRPTW e HFSMVRP.

O  HFSMVRPTW  (Heterogeneous  Fleet  Size  Mix  Vehicle  Routing  Problem  Time  

Window) consiste em determinar um conjunto de rotas eficientes utilizando uma programação 

de veículos econômica (que apresente os menores custos possíveis), para atender a demanda  

de todos os pontos de entrega e respeitando as restrições e particularidade  dos modelos  e 

pontos de entrega.
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A primeira  abordagem formal  para  o  problema  de  VRP foi  o  problema  do  caixeiro  

viajante  (TSP, Travel  Salesman  Problem),  que segundo  Cook (2005) foi introduzido  pelo 

economista Karl Menger em Viena, na década de 20. Seu objetivo é estabelecer a melhor rota 

ou sequencia de pontos a serem visitados pelo vendedor, a fim de que, este percorra a menor 

distância possível, visitando cada ponto somente uma vez. 

Com o tempo, restrições operacionais foram acrescentadas ao problema original do TSP 

com a finalidade de representar com mais  fidelidade  os diferentes tipos de problemas  que 

envolvem a definição de roteiros para pessoas e veículos. De acordo com Cunha (2006), os 

problemas  de  roteamento  podem  ser  definidos  como  problemas  de  múltiplos  caixeiros 

viajantes com restrições de capacidade e outras que dependem de cada aplicação.

Desde de sua formulação geral proposta por Dantzig e Ramser  (1959), o problema de 

roteamento de veículos  tem sido  abordado de maneiras  variadas e apresentando diferentes 

formulações, aplicações e estratégias de solução.

Extensas referências ao VRP e variações podem ser encontradas em Toth e Vigo (2002). 

Bodin et  al.  (1983) propôs uma  taxonomia  para o VRP e suas variações e compilou  uma 

extensa pesquisa bibliográfica com muitas referências organizadas por tipos de problemas e 

metodologias de soluções.

A TAB 3.1 apresenta as variações dos problemas originais  de roteirização de veículos,  

onde  pode-se  observar  que  os  mesmos  não  consideram condicionantes  temporais  para  a 

definição de rotas e sequencias de entrega. Então, as soluções são direcionadas aos aspectos 

espaciais da localização dos pontos de entrega a serem atendidos.
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TAB 3.1 - Taxonomia dos Problemas de Roteirização de Veículos

Características Opções possíveis

  1. Tamanho da frota disponível
Único veículo

Diversos veículos

  2. Tipo da frota disponível
Frota homogênea
Frota heterogênea

Tipos especiais de veículos

  3. Localização da Frota disponível
Única garagem

Múltiplas garagens

  4. Natureza da demanda
Demanda determinística

Demanda estocástica
Permitida satisfação parcial da demanda

  5. Localização da demanda
Nos nós (não necessariamente em todos)

Nos arcos (não necessariamente em todos)
Combinação de nós e arcos

  6. Restrições temporais da demanda
Não existentes

Janelas de tempo rígidas

  7. Rede subjacente

Rede direcionada
Rede não direcionada

Combinação de rede direcionada e não 
direcionada

Rede Euclidiana

  8. Restrições de capacidade do veículo
Não existentes

Iguais para todos os veículos
Diferentes para cada veículo

  9.  Restrições  de  duração  máxima da 
rota

Não existentes
Iguais para todos os veículos

Diferentes para cada rota

  10. Operação

Somente coletas
Somente entregas

Combinação de coletas e entregas
Com ou sem desmembramento de carga

  11. Custos

Custos fixos
Custos variáveis

Custos por violação das restrições
Custos por não atendimento das demandas

  12. Objetivos

Minimizar total de custos variáveis
Minimizar soma de custos fixos e variáveis

Minimizar número de veículos (custos fixos)
Maximizar a função objetivo baseada em nível 

de serviço ou conveniência
Maximizar função objetivo baseada em 

prioridades do usuário

Fonte: Bodin et al. (1983)
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3.2 A COMPLEXIDADE DO PROBLEMA

A complexidade computacional pode ser definida como o comportamento de algoritmos 

para a sua resolução e baseia-se no número de operações necessárias para resolver um dado 

problema. Se para um problema existe um algoritmo polinomial para sua solução, o problema 

pode ser considerado “tratável” ou de classe P (polinomial). Por outro lado, muitos problemas 

só  podem ser  resolvidos  em tempos exponenciais  e  são  ditos como “intratáveis”  ou  NP-

completos (BODIN et al., 1983).

Da mesma maneira que um algoritmo é classificado como bom ou ruim, dependendo se 

ele  possui ou não complexidade de tempo polinomial,  é possível  classificar  um  problema 

como “difícil”  ou “fácil”  dependendo se ele pode ou não ser resolvido por um algoritmo de 

complexidade de tempo polinomial.

Por uma questão de uniformidade, a teoria da complexidade computacional se restringe à 

problemas de decisão, isto é, problemas cujas soluções requerem apenas um “sim” ou “não” 

como resposta.  É importante deixar  claro que isto não restringe a aplicabilidade  da teoria. 

Problemas de otimização são naturalmente expressos como problemas de decisão e, se existe 

um algoritmo de tempo polinomial para o problema de decisão, então também existe um para 

a sua versão em problema de otimização.

Um problema  de decisão pode derivar  de um problema de minimização, incluindo um 

limite numérico como um parâmetro adicional. Problemas de decisão também podem derivar 

de problemas  de maximização,  de forma  análoga,  substituindo  “não  mais  que” por “pelo 

menos”. Mesmo que a teoria tenha sido desenvolvida apenas para os problemas de decisão,  

pode-se  estender  suas  implicações  sobre  os  problemas  de  otimização.  De  acordo  com o 

teorema 1 em Johnson e Papadimitriou (1985), existe um algoritmo de tempo polinomial para 

um problema de otimização, se e somente se, existe um algoritmo de tempo polinomial para a 

sua versão em problema de decisão.

Tecnicamente, são ditos pertencentes à classe P (Polynomial time), todos os problemas de 

decisão para os quais são conhecidos algoritmos de tempo polinomial.

A classe NP (Non-deterministic  Polynomial time) consiste de problemas que são tidos 

como  “difíceis”,  e  portanto  só  podem  ser  resolvidos  em  tempo  polinomial,  através  de 

algoritmos não determinísticos.
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O conceito de algoritmo  polinomial  não determinístico  é bastante sutil,  mas  pode ser  

definido intuitivamente da seguinte forma. Primeiro, deve-se ter em mente que os problemas 

em NP são problemas de decisão. Agora, imagine um computador que tem a propriedade de, a 

cada vez que uma escolha deva ser feita ou uma decisão deva ser tomada, se dividir em duas 

“cópias”,  sendo  cada “cópia” explorada em paralelo.  Esta propriedade é bastante parecida 

com  uma  “busca  em  árvore”,  onde  todas  as  ramificações  podem  ser  exploradas 

simultaneamente.  Se  (e  somente  se)  uma  das  cópias  trouxer  uma  resposta  afirmativa,  o 

problema  de decisão terá sido resolvido. Se a busca em cada ramificação  levar  um tempo 

máximo limitado por um polinômio, então o problema está na classe NP.

Outra  maneira  de  ver  isto  é  supor  que  se  possa  “adivinhar”  uma  solução  para  o 

problema, e é requerido que a sua verificação seja levada a cabo em tempo polinomial.  Isto é 

possível devido ao potencial que os algoritmos não determinísticos possuem em computar um 

número exponencial de cálculos em paralelo, após um número polinomial não determinístico  

de “passos”.

Os problemas NP-completo têm sido considerados foco de interesse prático e teórico nos 

últimos  anos.  Esta  classe  de  problemas  contém muitos  problemas  conhecidos,  como  por 

exemplo, o problema do caixeiro viajante e muitos outros, alguns dos quais estão listados em 

Garey e Johnson (1979), e são caracterizados por duas importantes propriedades:

1)  Não  é  conhecido  nenhum  algoritmo  de  tempo  polinomial  que  possa  resolver  um 

problema NP-completo.

2) Se houver algum algoritmo de tempo polinomial para um dos problemas NP-completo, 

pode-se obter algoritmos de tempo polinomial para todos os problemas NP-completos.

Esta implicação da teoria do  NP-completo  pode ser  estendida  além dos problemas  de 

decisão,  e  portanto,  além  dos  NP,  através  do  uso  mais  geral  de  transformação  entre 

problemas.

Algumas vezes encontra-se na literatura uma confusão de terminologias. Um problema de 

otimização não está dentro de NP, mesmo que a sua versão em problema de decisão esteja. 

Embora a precisão na terminologia utilizada seja importante, quando o leitor se deparar com 

uma frase do tipo “este problema (de otimização) é NP-completo”, o autor está provavelmente 

assumindo que o leitor entenda que “o problema de decisão correspondente a este problema  

de otimização é NP-completo”. Todavia, muitos autores fazem uso do termo NP-Difícil para 

descrever tais problemas de otimização, e esta prática é preferida.
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Os problemas de roteamento de veículos variam quanto a sua complexidade, dependendo 

do número de variáveis e restrições que o problema considera em sua formulação e, mesmo 

com o avanço dos computadores, ainda há muitas dificuldades em sua resolução. Não se trata 

somente de aumentar a capacidade de processamento de máquina, pois a dificuldade reside na 

natureza combinatória desse tipo de problema que, até hoje,  tem impedido a concepção de 

algoritmos eficientes de solução. Devido ao seu caráter fortemente combinatório, a maioria 

dos problemas  práticos  de roteamento de veículos  é  do tipo  NP-completo (GOLDBARG; 

LUNA, 2000). 

Segundo Cunha (2006), sob a ótica de otimização, o VRP pertence à categoria conhecida 

como  NP-Difícil,  ou  seja,  possuem  ordem  de  complexidade  exponencial.  A  TAB  3.2 

demonstra que o esforço computacional para a resolução de um problema de VRP da classe  

NP cresce exponencialmente com o tamanho  do problema,  dado pelo número de pontos a 

serem atendidos. Em termos práticos, isto significa que geralmente não é possível resolver até 

a otimalidade, por métodos exatos, problemas de certo porte pertencentes à classe NP-Difícil. 

Para  esses  problemas  complexos,  a  otimização  utiliza  técnicas  para  alcançar  soluções 

próximas da ótima, como as heurísticas e as metaheurísticas.

TAB 3.2 - Comparação Entre Várias Funções de Complexidade de Tempo Polinomial e 
Exponencial

Fonte: Garey e Johnson, 1979

Bodin (1990) declara que muitos dos problemas descritos na literatura modelam de forma  

simplificada os problemas reais e Lenstra e Rinnooy Kan (1981) concluíram que praticamente 

todos os problemas de roteirização e programação de veículos são NP-completos, porque não 

são resolvidos em tempo polinomial.
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3.3 ESTRATÉGIAS DE SOLUÇÃO 

Como visto na seção acima,  os problemas de roteamento de veículos são do tipo NP-

completos  e  pode-se  resolvê-los  através  de  métodos  exatos  ou  heurísticos.  Apesar  dos 

métodos exatos apresentarem melhores resultados, não são os mais indicados para problemas 

grandes,  devido  ao  grande  esforço  computacional  necessário  para  determinar  a  solução. 

Então, recorre-se aos métodos heurísticos que apresentam soluções próximas  da ótima com 

um esforço aceitável.

De  acordo  com  Brejon  (1998),  existem  diversos  fatores  que  justificam  o  uso  de 

heurísticas:

» Os métodos exatos são inviáveis do ponto de vista computacional;

» Os  métodos  heurísticos  são  mais  simples,  de  fácil  implementação  e  utilização  e 

permitem compreender  melhor  as  variáveis  e  os parâmetros  mais  importantes  do 

problema;

» Os  dados  disponíveis  podem  ser  inexatos  ou  ilimitados,  de  modo  que  os  erros 

cometidos na obtenção desses dados superam o erro causado pela não-otimalidade.

» Um modelo  mais  realista  com uma  solução  aproximada  é  mais  valioso  que  um 

modelo menos realista com solução ótima;

» A necessidade de resolver o problema continuamente,  pode tornar mais vantajosa a 

utilização de um procedimento que tenha menor custo computacional.

Segundo Cunha (2006), a maior parte dos trabalhos desenvolvidos para soluções de VRP 

descrevem  métodos  de  soluções  heurísticas.  As  estratégias  de  solução  baseiam-se  em 

abordagens intuitivas, de modo que a estrutura particular do problema possa ser considerada e 

explorada de forma inteligente (Cunha, 2007). 

Laporte et al. (2000) apresentam uma revisão dos métodos heurísticos desenvolvidos para 

problemas de roteirização e os classificam em heurísticas clássicas e heurísticas modernas.

As heurísticas clássicas podem ser subdivididas em:

a) Heurísticas de construção

Constroem soluções otimizadas para o custo, sem qualquer fase destacada de melhoria.

b) Heurísticas de melhoria

Buscam melhorias dentro da solução através de trocas de segmentos intra e inter rotas.

c) Heurísticas de duas fases

30



Agrupam vértices em rotas possíveis e constroem rotas com trocas de informações entre 

si. 

Estratégias e técnicas mais recentes e avançadas propõem uma abordagem para solução 

de problemas de roteirização usando metaheurísticas, ou heurísticas modernas, que consistem 

em guiar outras heurísticas a fim de se encontrar melhores soluções, ultrapassando o ponto de 

parada das heurísticas tradicionais. 

O  trabalho  de  Lin  e  Kernighan  (1973)  deu  origem aos  estudos  sobre  as  heurísticas  

modernas, as quais evoluíram e atualmente são chamadas metaheurísticas.  

Segundo Osman (2002), uma metaheurística pode ser definida  como um procedimento 

mestre iterativo que guia e modifica a sequência de operações de heurísticas subordinadas, a 

fim  de  produzir  soluções  de  alta  qualidade  de  maneira  eficiente.  Pode  combinar  

inteligentemente  diferentes  idéias  para  explorar  o  espaço  de  solução  usando  estratégias 

adaptativas com aprendizado durante o processo. 

As metaheurísticas, inspiradas em processos não relacionados à otimização, tem sido foco 

de extensas pesquisas, em particular na última década, e seu sucesso pode ser explicado por 

sua aplicabilidade  genérica,  flexibilidade  para incorporar condicionantes reais,  referência  a 

processos observados na natureza e ao excelente trade-off entre qualidade da solução, tempo 

computacional e facilidade de implementação (Pirlot, 1996).

Na literatura existem diversas definições para metaheurística, porém, não há um consenso 

entre os autores. A melhor concepção para a definição de metaheurística pode ser observada 

em Blum e Roli (2003) que apresentam algumas destas definições e fazem um resumo das 

propriedades fundamentais que caracterizam as metaheurísticas, sendo:

» Metaheurísticas são estratégias que “guiam” o processo de busca;

» O objetivo  é  explorar  eficientemente  o  espaço  de  busca  para  encontrar  soluções 

ótimas ou próximas do ótimo;

» Técnicas que fazem parte das metaheurísticas variam desde procedimentos de busca 

local simples até processos de aprendizado complexos;

» Metaheurísticas  incorporaram  mecanismos  para  evitar  ficarem  presas  em  ótimos 

locais do espaço de busca;

» Metaheurísticas não são específicas para um determinado problema;

» Metaheurísticas podem fazer uso de conhecimento específico do problema por meio  

de heurísticas que são controladas por estratégias superiores; e
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» Metaheurísticas mais  avançadas utilizam a experiência  obtida durante a busca (por 

meio de uma memória) para guiar a busca.

Desde  os  primeiros  estudos  de  Dantzig  e  Ramser  (1959)  sobre  o  VRP  muito  se 

desenvolveu  ao longo  das décadas.  Seja  por  novas  propostas de heurística  de solução  do 

problema original (sem janela de tempo), como em Clark e Wright (1964) com o método das 

economias,  ou com Wren e Holiday (1972) e  Gillet  e  Miller  (1974) usando  o método da 

varredura.  Foram também  propostos  métodos  de  partição  do  problema  em etapas,  onde 

primeiro são criadas grandes rotas e depois as particionavam em rotas menores (Golden et al.,  

1984),  factíveis  em relação  à  capacidade  dos  veículos,  ou  por  outro  lado  esquemas  que 

primeiro consolidam os clientes por região de demanda, dentro da capacidade de entrega, e 

depois roteava dentro de cada região.

Visto  que  a  resolução  dos  problemas,  da  alocação  da  capacidade  e  de  roteamento, 

individualmente já eram bastante difíceis,  percebe-se que a pesquisa se voltou a criar novos 

métodos e incorporar novas restrições ou decisões sobre cada problema.  No princípio, o foco 

no uso da capacidade do veículo se sobressaiu em relação ao roteamento. Isso ocorreu com a 

criação de estratégias que primeiro agrupavam os clientes e fixavam suas rotas ou agrupavam 

produtos para formar cargas completas de uma única entrega.  Estas técnicas de agrupamento 

de  clientes  ou  pedidos  para  formar  entregas  também  podem  ser  vistas  no  trabalho  de 

Koskosidis et al. (1992) ou mesmo originalmente no trabalho de Fisher e Jaikumar (1981) que 

tratou  de  separar  o  problema  de  roteamento  em  duas  partes,  sendo  que  uma  delas  é  a 

resolução o problema de designação generalizada.

Com a introdução de novas  restrições e  variações  do problema,  tais  como janelas  de 

tempo, surgiram novas heurísticas e adaptações nas já  existentes. Exemplos notórios destes 

casos foram publicados por Solomon (1987), que depois foram ainda aperfeiçoados por outros 

autores como Potvin  e  Rousseaus  (1993),  Russel  (1995),  Taillard  (1997)  e  Braysy  et  al.  

(2004).

Em relação à análise da frota para a composição de menor custo (FSM,  Fleet Size and 

Mix), temos como marco, as generalizações na fórmula  das economias  de Clark e Wright 

(1964), propostas por Golden et al. (1984) e que depois foram reformuladas por Liu e Shen 

(1999)  e  Dullaert  et  al.  (2002)  trazendo  resultados  muito  satisfatórios  com relação  aos 

melhores valores obtidos até então e comparável às implementações tabu de Taillard (1993). 

Em especial, com relação ao tempo de processamento sendo muitas vezes mais rápido do que 

uma solução de menos de 0,5% de diferença em média a este último algoritmo. Desrochers e  
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Verhoog  (1991)  trabalharam  em  novas  heurísticas  de  pareamento  para  o  problema  e 

conseguiram e  uma  evolução  nos resultados  de  Golden  et  al.  (1984),  porém a  um custo  

computacional cerca de cinco vezes maior.

Muito  bons  resultados  para  tais  problemas,  foram as  implementações  de  busca  tabu 

efetuadas por Tailard et al. (1997), Wasman e Osmam (1992) e Gendreau et al. (1994). Outra 

heurística  que  recentemente  apresentou  resultado  muito  próximo  dos  melhores  até  então 

obtidos, é uma modificação no método da varredura feita por Renaud e Boctor (2002). Este 

método foi inicialmente proposto por Wren e Holiday(1972) e Gilet  e Miller  (1974) com o 

foco no VRP original, mas nunca tinha sido aplicado,  segundo Renaud e Boctor (2002), ao 

problema  da definição  da combinação  e tamanho  da frota.  O problema,  contudo é que o 

desempenho não é tão bom quanto nos métodos de inserção paralelos descritos anteriormente.

Wassan e Osman (2002) resolveram o FSMVRP utilizando busca tabu e obtiveram bons 

resultados em relação ao que se dispunha na literatura. Como normalmente nos problemas de 

dimensionamento de frota o número de veículos é ilimitado, o objetivo é encontrar o melhor  

perfil  de  frota  que  cumpra  as  restrições  de  entrega  e  tenha  o  menor  custo  total:  fixo  

(dependente da seleção dos veículos) e variável (relativo ao seu custo). Foram implementados 

quatro mecanismos  de vizinhança,  baseados na  troca entre operadores.  Este algoritmo  foi 

aplicado no conjunto de 20 instâncias de Golden et al. (1984) e em 8 instâncias de Taillard  

(1999).

Extensas referências ao VRP e variações podem ser encontradas em Toth e Vigo (2002). 

Mais  recentemente,  Belfiore (2006) propôs uma taxonomia para o VRP e suas variações e 

compilou uma extensa pesquisa bibliográfica com muitas referências organizadas por tipos de 

problemas e metodologias de soluções.

3.3.1 CLASSIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SOLUÇÃO

Bodin e Golden (1981) e Bodin et al. (1983) classificaram as estratégias de solução para 

os VRPs da seguinte forma:

a) Agrupa e Roteiriza (cluster first – route second)

Consiste em agrupar os arcos ou nós primeiro, e depois construir rotas econômicas para 

cada agrupamento. Exemplos desta idéia  são encontrados nos trabalhos de Gillett  e Miller  
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(1974) e Fisher e Jaikumar (1981) para o problema básico de roteirização de veículos com um 

único depósito.

b) Roteiriza e Agrupa (route first – cluster second)

Consiste em determinar a construção de uma grande rota ou ciclo (geralmente infactível),  

incluindo todas as entidades de demanda (nós e/ou arcos). Depois esta grande rota é dividida  

em um número menor e factível de rotas. Bodin e Berman (1979) utilizaram esta estratégia  

para a roteirização de ônibus escolares.

c) Economias ou Inserções

Procedimento de construção de uma solução um dado caminho, de forma que, para cada 

etapa do processo, a configuração em construção, possivelmente infactível, é comparada com 

a  configuração  alternativa  que  também  deve  ser  infactível.  A  configuração  alternativa  é 

aquela que apresentar a maior economia em termos de alguma função ou critério adotado, tal 

como custo total, ou a que inserir de forma menos custosa entidades de demanda ainda não  

inseridas na rota (ou rotas) em construção. O processo é concluído com uma configuração 

factível.

d) Melhoria e troca

Procedimento  conhecido  como a  troca de arcos ou arestas  onde em cada  etapa  uma 

solução factível é alterada, resultando em outra solução factível com o custo total reduzido.  

Procedimentos  de  troca  são  também  conhecidos  como  procedimentos  k-opt,  onde  k  é  o 

número de arcos ou arestas trocados a cada iteração.

e) Programação matemática

São algoritmos diretamente baseados em formulações matemáticas.  Podemos encontrar 

discussões sobre este assunto em Magnanti (1981).

f) Otimização interativa

Procedimento  de  propósito  geral  no  qual  há  um  alto  grau  de  interação  humana 

incorporada no processo de solução do problema.  A idéia central consiste em que o tomador 

de decisões tem a experiência  e a capacidade de colocar os parâmetros revisados e injetar  

correções subjetivas baseadas no conhecimento e na intuição do modelo de otimização.

g) Procedimento exato

Com exceção  do  problema  do  caixeiro  viajante,  os esforços  no  desenvolvimento  de 

algoritmos exatos para problemas  de roteirização e programação do tipo  NP-completo tem 

sido muito limitados.
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Silver, Vidal e Werra (1980), Ball e Magazine (1981) e Zanakis, Evans e Vazacopoulos 

(1989)  classificam  as  heurísticas  nas  seguintes  categorias:  Construção,  Melhoria, 

Programação  matemática,  Decomposição,  Partição,  Restrição  do  espaço  de  soluções  e 

Relaxação. Esta classificação  é genérica,  ou seja,  não se restringe  apenas  a  problemas  de 

roteirização de veículos e são apresentadas abaixo:

a) Construção: 

Consiste  em,  passo  a  passo,  adicionar  componentes  até  a  obtenção  de  uma  solução 

factível.  Os métodos construtivos ainda podem se diferenciar de acordo com a maneira como 

a rota é construída (seqüencial ou paralela) e o critério utilizado para expandir a rota.

b) Melhoria: 

Inicia  com uma solução factível e, através de uma sequência de trocas ou outro tipo de  

movimento dentro de uma busca total, a solução é melhorada. Os métodos de melhoria são 

também conhecidos  como  métodos  de  busca  em vizinhança,  métodos  de  busca  local  ou 

métodos de descida.

c) Programação matemática: 

Utiliza um modelo matemático e um procedimento exato de resolução e, através de uma 

modificação no procedimento exato, transforma-se em heurística.

d) Decomposição: 

Consiste em resolver uma sequência de problemas menores de tal forma que a saída de 

uma seja a entrada para o próximo.

e) Partição: 

Consiste em dividir o problema em subproblemas menores e independentes, de modo que 

a resolução de todos os subproblemas componha uma solução para o problema maior.

f) Restrição do espaço de soluções: 

O conjunto de soluções do problema é restrito de tal forma que o problema se torna mais  

fácil de resolver.

g) Relaxação: 

Relaxando  algumas  restrições,  pode-se  obter  facilmente  uma  solução  factível  para  o 

problema original.

Segundo  Zanakis,  Evans  e  Vzacopoulos(1989)  as  heurísticas  mais  utilizadas  são  as 

construtivas e de melhoria.

No caso das heurísticas de melhoria, algumas dificuldades são encontradas no método de 

busca local,  como sensibilidade  à solução de partida,  sensibilidade à vizinhança escolhida,  
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sensibilidade à estratégia de escolha da próxima solução e possibilidade de um grande número 

de  iterações.  Para contornar  algumas  dificuldades  da busca  local  podem-se  considerar  os 

seguintes aspectos:

a) Redução da vizinhança: 

Investigar um subconjunto da vizinhança da solução corrente, por exemplo, investigação 

aleatória;

Multi-partida: repetir a busca a partir de diferentes soluções;

Multi-vizinhança: considera-se mais de uma vizinhança. Ao atingir um ótimo local com 

relação a uma vizinhança,  inicia-se uma nova busca local baseada em outra vizinhança. O 

algoritmo  termina  quando  a  solução  corrente  é  um  ótimo  local  e  relação  a  todas  as 

vizinhanças empregadas.

b) Segmentação da vizinhança: 

Utilizada para aumentar e eficiência  quando vizinhanças  muito grandes são utilizadas.  

Pode ser vista como uma estratégia multi-vizinhança.

Cabe  ressaltar  que o desempenho  dos métodos de busca local  depende  fortemente da 

definição  da vizinhança.  Para o problema  do caixeiro  viajante são utilizadas  as seguintes  

vizinhanças: City-swap (troca de cidades ou clientes) e k-opt (troca de arestas).

Laporte(1992), Christofides(1985) e Osman(1993) classificaram os métodos de soluções 

em algoritmos exatos e heurísticas,  enquanto Cunha (1997) propôs a classificação  em três 

categorias: métodos exatos, métodos heurísticos e métodos emergentes.

Os métodos exatos garantem a solução ótima do problema. Como foi dito anteriormente,  

a maioria  dos problemas de roteirização de veículos pertencem à classe  NP-completo.   Os 

algoritmos de tempo polinomial  para achar a solução ótima resolvem apenas problemas de 

pequeno porte, que não refletem a realidade. Por isso, pouca atenção tem sido dada à busca de 

soluções ótimas.

Os  métodos heurísticos  não  garantem a  solução  ótima,  mas  geralmente  resultam em 

soluções sub-ótimas de grande qualidade a um esforço computacional melhor.

Nicholson (1971) define heurísticas como um procedimento para resolver problemas de 

um  enfoque  “intuitivo”,  em  geral  racional,  no  qual  a  estrutura  do  problema  possa  ser  

interpretada e explorada inteligentemente para obter uma solução razoável.

Reeves (1993) define heurísticas como uma técnica que busca boas soluções (perto da 

ótima) com um custo operacional razoável, sem garantir soluções factíveis ou ótimas e, em 

muitos casos,  não é capaz de afirmar  quão próximo  uma solução  factível  está  da solução 
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ótima. Além da teoria da complexidade computacional representar uma forte justificativa para 

a utilização de métodos heurísticos na solução VRP, outro forte argumento apresentado pelo  

autor corresponde à possibilidade de modelar o problema real com maior precisão, uma vez 

que as heurísticas são mais flexíveis e aptas a operar com funções objetivos e/ou restrições 

mais complicadas e mais realistas do que os algoritmos exatos.

Os  métodos  emergentes  reúnem  técnicas  mais  recentes  e  avançadas,  como  as 

metaheuristicas busca tabu, algoritmos genéticos, simulated annealing, etc (CUNHA, 1997).

Segundo Souza (1993),  apud Cunha (1997), embora os métodos emergentes possam ser 

classificados como métodos heurísticos, foram classificados isoladamente por utilizar dois ou 

mais procedimentos, com o objetivo de modificar e aprimorar gradualmente a solução.

3.4 PRINCIPAIS MÉTODOS DE SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA (HFSMVRPTW)

Como mencionado anteriormente, a solução dos problemas de PRV podem ser resolvidos 

através  métodos  exatos  e  heurísticos.  A  seguir  apresentam-se  as  descrições  dos  métodos 

citados por diversos autores, ao qual servem de base para definir  o mais apropriado para o  

procedimento proposto.  

A) MÉTODOS EXATOS:

Christofides, Mingozzi e Toth (1981) implementaram algoritmos exatos para o problema  

clássico de roteirização de veículos com frota homogênea, baseados em relaxação lagrangiana 

e programação dinâmica relaxada dos problemas da àrvore de cobertura mínima e do caminho 

mínimo. Além da restrição de capacidade dos veículos,  há restrição de duração máxima  da 

jornada de trabalho. O algoritmo final inclui reduções do problema e testes de dominância. O 

objetivo do modelo é determinar os roteiros de entrega de forma a minimizar a distância total 

percorrida. Os autores concluem que o algoritmo pode resolver de maneira ótima problemas 

com até 25 clientes.

Achuthan , Caccetta e Hill (2003) desenvolveram novos algoritmos de plano de corte, que 

foram implementados em um algoritmo  branch and CUT,  para resolver  um problema  de 

roteirização de veículos. O problema considera frota homogênea com número fixo e variável 

de veículos  e  restrição  de capacidade  dos veículos.  O objetivo  do modelo  é minimizar  a 
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distância  total percorrida.  O método  foi  aplicado  para resolução  de problemas  de 15-100 

clientes  e  os resultados foram comparados com outros métodos encontrados na  literatura.  

Segundo os autores, o algoritmo obteve resultados significativos.

B) MÉTODOS HEURÍSTICOS:

Liu  e Shen (1999)  implementaram uma heurística  de inserção  seqüencial  baseada  no 

algoritmo de economias para um problema de dimensionamento e roteirização de uma frota 

heterogênea  de  veículos  com  janelas  de  tempo  (HFSMVRPTW).  O  objetivo  do 

HFSMVRPTW é minimizar a soma dos custos fixos e dos custos de roteirização dos veículos 

que  são  proporcionais  à  distância  total percorrida.  O  algoritmo  foi  implementado  em 18 

problemas  que  são  adaptações  do  conjunto  de  instâncias  de  Solomon  (1987)  para  frota 

heterogênea. A heurística também foi implementada no conjunto de problemas proposto por 

Golden et  AL.  (1984)  para FSMVRP.   Segundo os autores,  a  heurística  apresentou bons 

resultados para ambos os casos.

Dullaert  et  al.  (2002)  implementaram  três  heurísticas  para  o  problema  de 

dimensionamento  e  roteirização  de  uma  frota heterogênea  de  veículos  com restrições  de 

janelas  de tempo  (HFSMVRPTW).  Os algoritmos são extensões da heurística de inserção 

seqüencial  de Solomon e,  além do acréscimo  de distancia  e tempo, considera-se um custo 

baseado nas economias  de Golden et al.  (1984) para inserção de um cliente.  O objetivo é 

minimizar a soma dos custos fixos e dos custos de viagem que são proporcionais á distância 

total percorrida. As heurísticas são implementadas no conjunto de problemas de Liu e Shen 

(1999) que são  adaptações das instâncias  de Solomon (1987).  A análise  dos resultados é 

baseada no tempo total das rotas,  excluindo  o tempo de serviço, e,  segundo os autores,  a  

melhoria foi superior a 50% em muitos problemas.

Cabe lembrar que uma das heurísticas construtivas implementadas no presente trabalho é 

uma adaptação dos algoritmos de Dullaert et al. (2002).

Outras referências  sobre problemas  de  roteirização  com frota heterogênea  podem ser 

encontradas em Gheysens et al.  (1984), Gheysens et al. (1986), Ferland e Michelon (1988), 

Salhi et al. (1992), Taillard et al. (1996), Brandão e Mercer (1997).

Os problemas de roteirização de veículos são classificados conforme as particularidades 

existentes  em  cada  tipo  de  problema,  porém,  a  combinação  das  restrições  de  tempo, 

capacidade e frota heterogênea não são facilmente encontrados e precisam ser combinadas,  

como pode ser visto na TAB 3.3.
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TAB 3.3 - Classificação dos Principais Problemas de Roteirização de Veículos

Problema Rotas Localização 
dos clientes

Centros
de Distribuição

Demanda    Restrições Entregas
por cliente

Período       Frota Número
de veículos

TSP 1 vértices 1 determinística - 1 1 dia 1 veículo limitado

CPP 1
arcos

1 determinística - 1 1 dia 1 veículo limitado

MTSP Várias vértices 1 determinística - 1 1 dia homogênea limitado

VRP Várias vértices 1 determinística capacidade 1 1 dia homogênea limitado

MDVRP Várias vértices múltiplos determinística capacidade 1 1 dia homogênea limitado

CARP Várias
arcos

1 determinística capacidade 1 1 dia homogênea limitado

SVRP Várias vértices 1 estocástica capacidade 1 1 dia homogênea limitado

VRPSD Várias vértices 1 determinística capacidade >=1 1 dia homogênea limitado

FSVRP Várias vértices 1 determinística capacidade 1 1 dia homogênea limitado

HFFVRP Várias vértices 1 determinística capacidade 1 1 dia heterogênea limitado

FSMVRP Várias vértices 1 determinística capacidade 1 1 dia heterogênea limitado

PVRP Várias vértices 1 determinística capacidade 1 M dias homogênea limitado

TDVRP Várias vértices 1 determinística
capacidade e tempo 

pendente
1 1 dia homogênea limitado

VRPTW Várias vértices 1 determinística
capacidade e janela 

de tempo
1 1 dia homogênea limitado

VRPSTW Várias vértices 1 determinística
capacidade e janela 

de tempo flexível
1 1 dia homogênea limitado

PDP Várias vértices 1 determinística
capacidade e 

precedência entre 
tarefas

1 1 dia homogênea limitado

TSP Problema do caixeiro-viajante FSVRP VRP com dimensionamento de frota homogênea

CPP Problema do carteiro chinês HFFVRP VRP com frota heterogênea fixa

MTSP Problema de múltiplos caixeiros-viajantes FSMVRP VRP com dimensionamento de frota heterogênea

VRP Problema clássico de roteirização de veículos PVRP VRP periódico

MDVRP VRP com múltiplos depósitos TDVRP VRP com tempo dependente

CARP VRP com demanda em arcos VRPTW VRP com janelas de tempo

SVRP VRP com demanda estocástica VRPSTW VRP com janelas de tempo flexíveis

VRPSD VRP com entregas fracionadas PDP Problema de coleta e entrega (VRP + precedência)

Fonte: Orivalde 2008



3.5 ALGORITMOS

Algoritmos  heurísticos  são  mais  adequados  para os problemas  de complexidade  alta, 

devido à sua característica aproximativa aos melhores resultados possíveis e com um tempo 

de processamento adequado. Por isso, algoritmos desta natureza foram pesquisados em obras 

do meio científico e são apresentados a seguir.   

3.5.1 BUSCA TABU

A  busca  tabu  (BT)  pode  ser  considerada  uma  técnica  que  incorpora  conceitos 

selecionados de inteligência artificial. Seu objetivo é de emular usos inteligentes de memória,  

com o objetivo de cruzar fronteiras de factibilidade ou otimalidade local.  Essencialmente, a 

BT é uma metaheurística ou procedimento heurístico para orientação da busca com vistas à 

obtenção de boas soluções em espaços de solução complexos. As regras que a compõem são 

suficientemente gerais para permitir  sua utilização como dirigentes das operações de outros 

métodos heurísticos.

Proposta por Glover  e Laguna  (1997) – a metaheurística busca tabu é uma  busca em 

vizinhança que procura não percorrer regiões do espaço de soluções já  visitadas e que não 

sejam  promissoras.  Para  evitar  que  a  busca  vá  para  tais  regiões,  é  criada  implícita  ou 

explicitamente  uma  lista  de  movimentos  “tabu”,  ou  seja,  movimentos  proibidos  que,  se  

realizados, poderiam levar a busca a essas regiões.A mais importante associação com o uso 

tradicional da palavra “tabu” vem do fato de que proibições são transmitidas por meio de uma 

memória  social,  sujeita  a  modificações no tempo; ou seja,  o  que é proibido  no  momento 

corrente pode não  ser  proibido  em um momento  futuro, e  vice-versa.  Isso  cria  a  ligação 

fundamental do sentido do termo “tabu” na busca tabu. O conjunto de elementos proibidos da 

busca tabu faz parte de uma memória evolutiva, o que possibilita sua alteração de acordo com 

o tempo e a circunstância (Cunha, 2006). Partindo-se de uma solução inicial,  essa heurística 

de  busca  local  baseia-se  na  exploração  da  vizinhança  de  uma  solução,  vizinhança  essa 

definida pelos movimentos considerados em cada implementação específica.
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Taillard (1993) implementou busca tabu como um método de busca iterativa  para um 

problema  de roteirização de veículos.  Dois  métodos de partição  foram implementados.  O 

primeiro, baseado em regiões polares, é apropriado para problemas euclidianos cujas cidades 

são regularmente distribuídas  ao redor do depósito central.  Já  o segundo, apresentado por 

Taillard, pode ser aplicado a qualquer problema. O problema tem como característica frota de 

veículos homogênea e o objetivo é determinar os roteiros para cada veículo de forma que a 

distância  total percorrida  pelos  veículos  seja  minimizada,  a  demanda  de cada cidade  seja 

atendida e as restrições de capacidade dos veículos e duração máxima da jornada de trabalho 

sejam respeitadas.

Os  autores  propõem  um  novo  procedimento  de  busca  de  vizinhança  sem  qualquer  

diversificação  e  um novo  esquema  de  intensificação.  Segundo  os  autores,  os  resultados 

numéricos mostraram que o desempenho do algoritmo é semelhante aos melhores resultados 

encontrados na literatura. 

Kelly  e  Xu  (1999)  desenvolveram  uma  metaheurística  busca  tabu  para  o  problema 

clássico  de  roteirização  de veículos.  O objetivo  é minimizar  a  distância  total percorrida, 

garantindo o atendimento de todos os clientes e a não-violação da restrição de capacidade dos 

veículos.  O  algoritmo  consiste  em  duas  etapas.  Na  primeira  utilizou-se  uma  heurística 

construtiva de forma a gerar rotas diversas. Na segunda foi implementada uma heurística de 

melhoria  baseada  em  particionamento  de  conjuntos  e  a  metaheurística  busca  tabu,  que 

combinou as rotas obtidas com técnicas de busca local baseadas em Taillard (1993), criando 

novas  rotas.  O  desempenho  do  algoritmo  foi  comparado  com o  conjunto  de  problemas 

proposto por Christofides et al. (1979) e, segundo os autores, apresentou ótimos resultados. 

O número de trabalhos descrevendo aplicações em BT na literatura recente revelam que 

esta previsão se concretizou. Abordagens puras e híbridas têm esclarecido novas marcas na 

obtenção de melhores soluções em problemas de roteirização de veículos (entre muitas outras 

áreas).

3.5.2 SIMULATED ANNEALING

Proposta por Kirkpatrick et al.  (1983), o Simulated Annealing (SA) também conhecida 

como têmpera (ou recozimento) simulada,  foi  uma das primeiras  metaheurísticas relatadas 

41



pela  literatura.  É  um método  clássico,  amplamente  estudado  e  utilizado,  capaz  de  obter 

resultados de grande qualidade quando executado por um período suficientemente longo.

O SA foi inspirado no processo térmico de resfriamento de um material, com a virtude de 

permitir escapar de um ótimo local através da aceitação de movimentos que pioram a solução 

corrente. O SA procura simular  o processo de recozimento físico  (physical  annealing),  no 

qual um sólido é aquecido a uma alta temperatura (acima do seu ponto de fusão), e logo em 

seguida é realizado uma lenta e gradativa diminuição de sua temperatura, até que o ponto de  

solidificação  seja  atingido.  Durante  o  recozimento,  o  material  passa  por  vários  estados 

possíveis. Se o resfriamento for suficientemente lento obtêm-se uma estrutura cristalina livre 

de imperfeições (estado de mínima energia). 

Em analogia com um problema de otimização combinatória, o nível de energia é a função 

objetivo  do  problema,  um estado  do  sistema  é  uma  solução  viável,  a  temperatura  é  um 

parâmetro de controle e o estado de mínima energia é a melhor solução para o problema.

A ideia  fundamental do SA é permitir  movimentos que resultem em soluções de pior 

qualidade que a solução corrente, objetivando escapar de ótimos locais.  A probabilidade de 

realizar tais movimentos é diminuída durante a busca (HENDERSON et al., 2003).

Simulated Annealing assegura que a probabilidade da solução piorar tende a zero com o 

crescimento do número de iterações.  Este método foi aplicado ao PRV por Osman (1991, 

1993) apud Gendreau et al. (1994).

O  algoritmo  inicia-se  com  a  definição  de  uma  solução  inicial  viável  S0,  de  uma 

temperatura T0 e de uma função de redução de temperatura α. A partir de S0, o algoritmo gera 

aleatoriamente uma solução vizinha  S’. Se S’ é melhor do que S0, ela é aceita como solução 

corrente. Caso contrário, a solução tem uma probabilidade p(T) de ser aceita, e quanto maior é 

a  temperatura  T,  maior  a  chance  de ela  ser aceita.  A temperatura T é resfriada à razão α 

reduzindo-se,  assim,  a  probabilidade  de  se  aceitar  uma  solução  pior.  Usualmente  a 

temperatura deve decrescer até zero, sendo esse o critério de parada usual do SA. Entretanto, 

tal critério pode levar a tempos de processamento muito elevados e na prática, basta reduzir a 

temperatura até um nível que a seja virtualmente impossível aceitar um movimento de piora 

(Cunha, 2006).

Bent  e  Hentenryck  (2004)  propuseram uma heurística  híbrida,  baseada  em  simulated  

annealing  e busca local em vizinhança de grande porte para o problema de roteirização de 

veículos  com janelas  de  tempo  em que  se  busca  primeiramente  minimizar  o  número  de 

veículos  necessários  e  posteriormente  a  distância  total  percorrida.  Nesse  trabalho  foram 
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obtidos os melhores resultados da literatura para o problema de roteirização de veículos com 

janelas de tempo.

3.5.3 GRASP – GREEDY RANDOM ADAPTATIVE SEARCH PROCEDURE

GRASP (Greedy Randomized Adaptative Search Procedure,  ou procedimento de busca 

adaptativo randomizado guloso) é uma metaheurística iterativa,  formado pela reiteração de 

um processo de duas fases:  construção gradual  inteligente e  busca  por entornos operando 

sobre soluções completas. Na fase de construção determina-se uma solução viável e parcial 

que identifica todos os pontos que podem ser incorporados sem torná-la inviável e cria um 

subconjunto desses elementos, a partir de uma lista de pontos contendo apenas aqueles que 

causam  aumento  mínimo  de  custo,  segundo  uma  função  de  avaliação  gulosa  (greedy). 

Aleatoriamente,  um novo  elemento é escolhido  para ser adicionado  e todos os custos são 

recalculados o que demonstra a característica adaptativa do GRASP. Construída a solução 

viável,  o GRASP entra na fase de busca local,  em que a solução corrente é substituída por 

uma  solução  melhor  de sua vizinhança,  até  o  ótimo  local ser  obtido. Nesta fase,  diversos 

métodos de busca em vizinhança (inclusive metaheurísticas) podem ser aplicados.

Kontoravdis  e  Bard  (1995)  implementaram  o  procedimento  GRASP  –  Greedy  

Randomized  Adaptive  Search  Procedure  (Procedimento  de  Busca  Adaptativa,  Aleatória  e 

Gulosa) para um problema de roteirização de veículos com janelas de tempo (VRPTW). O 

primeiro objetivo é minimizar o número de veículos necessários. Em segundo lugar, busca-se 

minimizar  a distância total percorrida. O algoritmo foi testado no conjunto de problemas de 

Solomon (1987), além de problemas reais com até 417 clientes. 

As  aplicações  de  GRASP  a  problemas  de  roteirização  de  veículos  têm  ocorrido 

principalmente na forma de algoritmos híbridos.  Como exemplo, temos o GRASP aplicado 

em conjunto com busca tabu (Tortelly e Occhi 2006, Ho e Haugland, 2004) e em conjunto  

com métodos de aprendizagem (Atkinson, 1998).
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3.5.4 SCATTER SEARCH

Scatter  search  (SS)  se  baseia  em  combinar  as  soluções  que  aparecem no  chamado 

conjunto de referência (RefSet). Este conjunto armazena boas soluções que foram encontradas 

durante o processo de busca. O SS opera sobre um conjunto de soluções, chamado conjunto  

de referência,  combinando  essas soluções para criar novas soluções de modo a melhorar a 

solução original. É, portanto, um método evolutivo.

A primeira descrição do método foi proposta por Glover em 1977, que apresentou como 

SS realiza uma exploração sistemática sobre uma série de boas soluções chamadas “conjunto  

de referência”. Os principais aspectos do trabalho são: o método consiste em combinar duas 

ou mais  soluções do conjunto  de  referência;  atribuem-se  pesos durante a  combinação  de 

soluções; deve-se realizar combinações convexas e não convexas das soluções; a distribuição 

dos pontos deve ser dispersa. Glover (1998) apresentou um modelo detalhado do método.

O método scatter search também pode ser encontrado em Glover (1999), Martí e Laguna 

(2003),  Glover,  Laguna e Martí (2003)  e  Glover,  Laguna  e Martí (2004).  A descrição  do 

método está detalhada a seguir. 

Principais parâmetros do método:

P = conjunto de soluções geradas pelo método de diversificação 

PSize = tamanho da população P 

b = tamanho do conjunto de referência (RefSet) 

b1 = tamanho do subconjunto das soluções de alta qualidade 

b2 = tamanho do subconjunto de soluções diversas 

MaxIter = número máximo de iterações

O método consiste basicamente de cinco elementos:

I. Método de geração de soluções diversas

 Este método consiste em gerar um conjunto P com PSize elementos. O objetivo é gerar 

soluções distantes entre si de forma a garantir a diversidade.

II. Método de melhoria 

Trata-se de um método de busca local para melhorar as soluções diversas.  No caso de 

soluções infactíveis, a melhoria primeiramente consiste em torná-las factíveis. Caso a solução 

seja factível, aplica-se a heurística de melhoria. 
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III. Método de criação e atualização do conjunto de referência

É um método para criar e atualizar o conjunto de referência (RefSet). A partir do conjunto 

de soluções diversas P, extrai-se o conjunto de referência. É dividido em um subconjunto de 

soluções  de  alta  qualidade  (RefSet1)  e  um subconjunto  de  soluções  diversas  (RefSet2).  O 

método SS, portanto, é baseado nas estratégias de intensificação e diversificação. 

III.a Criação do conjunto de referência 

O conjunto de referência inicia com as melhores soluções de P, obtidas após o método de 

melhoria. As soluções restantes são extraídas de P com o objetivo de maximizar a distância 

mínima  em relação às soluções incluídas no conjunto de referência. O número de elementos 

do conjunto de referência (b) varia em torno de 10 a 20 soluções. 

III.b Atualização do conjunto de referência 

As soluções resultantes das combinações, no caso de melhoria,  substituem soluções do 

conjunto de referência. 

Os tipos de atualizações podem ser: 

a) estática ou dinâmica;

b) por qualidade ou diversidade;

 O tamanho  do conjunto de referência  (b),  das  soluções de alta  qualidade  (b1) e  das 

soluções diversas (b2) permanecem sempre constantes, porém, o valor médio das soluções vai 

melhorando ao longo da busca.

IV. Método de geração de subconjuntos: 

Este método especifica a forma pela qual são selecionados os subconjuntos para aplicar o 

método de combinação. 

V. Método de combinação das soluções: 

Busca  combinar  as  soluções  do  conjunto  de  referência.  Para  isso,  consideram-se  os 

subconjuntos formados pelo passo 4 e aplica-se o método de combinação. As soluções obtidas 

desta  combinação  podem  ser  imediatamente  introduzidas  no  conjunto  de  referência 

(atualização  dinâmica)  ou  armazenadas  temporariamente  em  uma  lista  até  que  sejam 

realizadas  todas  as  combinações  e,  a  partir  daí,  verificam-se  quais  soluções  entrarão  no 

conjunto  (atualização  estática).  O  método  de  melhoria  é  aplicado  às  melhores  soluções 

geradas pelas combinações.

A FIG 3.1 apresenta resumidamente um diagrama com o método Scatter Search.
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FIG 3.1 - Esquema do Método Scatter Search

Fonte: Martí e Laguna (2003)

O método é um procedimento metaheurístico para resolver problemas de otimização de 

natureza combinatória. SS é baseado em formulações e estratégias introduzidas na década de 

60, porém os conceitos e princípios  fundamentais  foram propostos na década de 70 e sua 

aplicação teve início na década de 90.

3.5.5 CLUSTERING SEARCH

Clustering  Search  consiste  em um método  heurístico  híbrido  denominado  busca  por 

agrupamentos  que consiste em detectar  dinamicamente  regiões  promissoras  no  espaço  de 

busca  baseando-se  na  46 seqüenciam  em que  são  amostradas  nestas  regiões  as  soluções 

geradas  por  uma  metaheurística.  Um processo  de  agrupamento  iterativo  é  executado  em 

conjunto com a metaheurística,  agrupando as soluções similares  e mantendo  soluções que 

sejam  representativas  para  os  grupos  de  soluções.  As  regiões  promissoras  podem  ser 

exploradas tão logo sejam descobertas, por meio de heurísticas de busca local específicas para 

o problema abordado.

Esse método foi proposto inicialmente em Oliveira (2004) e Oliveira e Lorena (2004), 

sendo chamado Busca Evolutiva por Agrupamentos (ECS, do inglês Evolutionary Clustering 

Search).  Este método foi aplicado a problemas de  minimização de funções numéricas sem 

46



restrições e a um problema de 47 seqüenciamentos de padrões chamado Problema de Leiaute 

de Matriz-Porta (Gate Matrix Layout Problem).

O Clustering Search é um método híbrido que combina adequadamente metaheuristicas e 

métodos de busca local, no qual a busca é itensificada em somente em áreas em que tenham  

um  grande  potencial  de  melhoria  da  solução.  O  Clustering  Search  acrescenta  uma 

“inteligência”  para auxiliar a escolha de em quais soluções aplicar busca local,  ao invés de 

escolher aleatoriamente ou aplicar busca local em todas as soluções.  Assim,  espera-se uma 

melhoria no processo de convergência associado a uma diminuição no esforço computacional 

em virtude do emprego mais racional dos métodos de busca local.

A  FIG 3.2  apresenta  resumidamente  um diagrama  com o  método  Clustering  Search 

sugerido por Neves (2009).

FIG 3.2 - Fluxograma do Método Clustering Search

Fonte: Neves (2009)

A primeira  das  abordagens  consiste  na  aplicação  do CS  ao Problema  de p-Medianas 

Capacitado (CPMP, do inglês Capacitated p-Median Problem) (OSMAN; CHRISTOFIDES, 

1994) e ao Problema  de Agrupamento Centrado Capacitado (CCCP, do inglês  Capacitated 

Centered Clustering Problem) (NEGREIROS; PALHANO, 2006).
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A segunda abordagem consiste  na aplicação do CS ao Problema do Caixeiro  Viajante 

com Coleta de Prêmios (PCTSP, do inglês  Prize Collecting  Traveling  Salesman Problem)  

(BALAS,  1989),  que é uma  generalização  do TSP pertencente à  classe  de Problemas  do 

Caixeiro Viajante com Lucros (TSPP, do inglês Traveling  Salesman Problems with Profits) 

(FEILLET et al., 2005).

Na terceira abordagem, o CS é aplicado ao Problema de Balanceamento e Designação de 

Trabalhadores  em  Linha  de  Produção  (ALWABP,  do  inglês  Assembly  Line  Worker 

Assignment and Balancing Problem) (MIRALLES et al., 2008).

3.5.6 CLARK AND WRIGHT

O método construtivo mais utilizado consiste no método de economia (ou inserção) de 

Clark and Wright (1964). Este método permite incorporar diversos tipos de restrição, como a 

inclusão  de  restrições  de  janela  de  tempo  e  capacidade  com o  objetivo  de  minimizar  a 

distância total percorrida pela frota de veículos. 

As restrições básicas do problema são:

a) Cada rota inicia e termina no depósito.

b) Cada cliente pertence somente a uma única rota.

c) A demanda de cada cliente não pode exceder a capacidade do veículo.

d) A demanda de todos os clientes de uma rota não pode exceder a capacidade do veículo.

e)  O  tempo  total de  um roteiro  não  pode  exceder  a  duração  máxima  da  jornada  de 

trabalho do motorista.

O  algoritmo  de  Clark  and  Wright  constitui  um  modelo  heurístico  do  tipo  saving 

(economia). O método de Clark and Wright inicia  com a pior situação, em que cada veículo  

sai do CD para atender um único cliente e retorna ao depósito. 

Este  método  inicia  com  uma  solução  inviável  em  que  cada  cliente  é  atendido 

individualmente por um veículo e procede da seguinte forma:

1)  Considere  0  o  centro  de  distribuição.  Deve-se  calcular  a  economia   que  pode 

ocorrer no custo se o link (i, j) for construído, para todos os pares de clientes i e j, resultando 

em uma nova rota (0, i, j,0) ao invés de atender i e j em duas rotas (1, i, 1) e (1, j, 1), figura 3.
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FIG 3.3 - Inserção do Link (i,j)

Fonte: Christofides, 1985 

O estágio inicial pode ser representado por: .

Uma forma de minimizar  a distância total D seria  construir  um link  para unir  os dois  

pontos em um único roteiro, onde D passaria a ser: .

Logo, a economia gerada seria representada por: 

Etapas básicas do algoritmo:

1) Combinar todos os pontos em pares e calcular as economias para todos os pares i, j  

( i  j, i  0, j  0 )

2) Classificar as economias em ordem decrescente   

3) A partir do topo da lista, deve-se executar:

 A partir deste ponto o algoritmo nos permite construir as rotas de duas formas diferentes. 

Versão Paralela

4) Se ao incluir o link na rota, resultar em uma rota factível de acordo com as restrições 

do problema, então, deve-se anexar este link à solução; se não, rejeitar o link.
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5) Tentar com o próximo link da lista e repetir o passo 4 até que todos os links já tenham 

sido investigados.

Versão Sequencial

4) Buscar o primeiro link factível da lista, que pode ser usado para estender um dos dois 

extremos da rota em construção.

5) Se a rota não pode ser mais estendida, terminar a rota. Escolher o primeiro link factível 

na lista para começar uma nova rota. 

A diferença entre as duas versões do método de economias de Clark e Wright (1964) é 

que a versão paralela constrói diversos roteiros ao mesmo tempo, à medida que se percorre 

uma  lista  ordenada,  de forma  decrescente,  das  economias  (calculadas  como  mostrado  na 

expressão). Em outras palavras, começando a partir do topo da lista de economias, verificar se 

existem duas rotas, uma sendo (0,j) e outra sendo (0,i), em que a ligação entre elas seja viável.  

Se for o caso, remover os roteiros (0,i) e (0,j) e introduzir (i,j). (Laporte et al., 2000).

A construção dos roteiros  por Clark  e Wright  (1964)  seqüencial  percorre,  da  mesma 

maneira, a lista de economias ordenada, porém, monta os roteiros de maneira seqüencial para  

um mesmo veículo, ou seja, monta um roteiro por vez. Logo, ao iniciar o primeiro roteiro com 

a maior economia da lista, o próximo ponto a ser combinado será aquele que tiver a maior  

economia  se combinado com um dos pontos anteriores,  respeitando também a restrição do 

método  de  não  ultrapassar  a  capacidade  veicular  e  nem  conectar  pontos  que  já  estejam 

inseridos  em outros roteiros.  A  construção  de cada  roteiro  termina  quando  a  capacidade 

veicular é alcançada, ou antes que ela seja ultrapassada, ou quando toda a lista for percorrida.  

Estudos de Laporte et al. (2000) apontam que os resultados obtidos através da versão paralela  

superam os obtidos pela seqüencial em termos de distância.

Golden et al. (1977) reduziram substancialmente o tempo de processamento da heurística 

de  Clark  e  Wright,  utilizando  técnicas  de  ciências  computacionais.  Outras  heurísticas  de 

construção podem ser encontradas em Mole e Jameson (1976), Nelson et al. (1985), Paessens 

(1988), Altikemer e Gavish (1991).

3.5.7 ADAPTAÇÃO DO ALGORITMO DE CLARKE AND WRIGHT PARA O 

DIMENSIONAMENTO DE FROTA
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O Algoritmo de economias de Clark and Wright (1964) foi desenvolvido originalmente 

para resolver o problema clássico de VRP. Este procedimento, conforme apresentado acima,  

nos permite observar  que ele  ignora o custo de aquisição  de veículos,  e por isso,  é muito  

provável que se obtenha uma solução deficiente se este algoritmo for aplicado diretamente ao 

problema de dimensionamento de frota (HFSMVRP).

Consequentemente, Golden et. Al (1984) modificou a fórmula original do algoritmo de 

economias de Clark and Wright para considerar o custo de contratação dos veículos de modo 

explícito.  A seguir, apresentam-se as quatro fórmulas modificadas propostas.

1) Economias combinadas (CS - Combined Savings)

Considere   como  o  custo  de  aquisição  do  menor  veículo  que  pode  atender  um 

percurso com um total da demanda de z. Além disso, se k é o primeiro ou o último cliente da 

rota, define-se  como o total da demanda atendida nesta rota. A demanda de duas rotas  e 

,  respectivamente,  podem ser  combinadas  em um único  veículo,  então, a  economia  dos 

custos podem ser representados por . Assim, a combinação das economias de 

dois percursos é representada por:

2) Oportunidade otimistica de economias (OOS - Optimistic Opportunity Savings)

O CS  tende  a  uma  abordagem miope  ao  combinar  duas  rotas,  porque  permite  que 

economias originadas de combinações futuras sejam ignoradas. Para contornar esta situação, a 

abordagem OOS considera o potencial de economia extra, devido à capacidade não utilizada 

após a combinação de duas rotas. 

Seja  a capacidade do menor veículo possível que pode atender a demanda total da 

rota z. Golden et.al (1984) definiu a fórmula de OOS conforme descrita abaixo:
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3) Oportunidade realística de economias (ROS - Realistic Opportunity Savings)

Mesmo com uma demanda muito pequena de z, a fórmula OOS assume otimisticamente  

que a capacidade não utilizada poderá sempre ser utilizada em uma rota adicional que tem 

uma demanda total menor ou igual à do veículo com capacidade de , o que nem sempre 

será verdade. Para evitar  um excesso demasiado de combinações de rotas desnecessário,  a 

abordagem do ROS revisa a formula OOS da seguinte maneira. Primeiro, a oportunidade de 

economia  será incluida  na fórmula  de economia se a combinação de duas rotas resultar na 

utilização de um veículo maior do que os dois veículos que estão sendo designados para as 

rotas analisadas, ou seja, se .  Segundo, o valor da oportunidade 

de economia no custo de aquisição do veículo maior com capacidade menor ou igual do que a  

capacidade  não  utilizada  depois  da  combinação  das  duas  rotas,  a  diferença  

. Seja, portanto,  o custo de aquisição do maior veículo ao qual a 

capacidade é menor ou igual a z, então, a fórmula de economia para a abordagem ROS pode 

ser expressa conforme a seguir:

, onde

 se  ou

 se 
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4) ROS with 

O algoritmo   modifica a fórmula de economia de CW para   e a 

formula para   é dada por:

Ao contrário das três fórmulas  anteriores,  a fórmula   resolve o problema  várias 

vezes para os diferentes valores de .

Como observado por Liu e Shen (1999), no VRP com frota heterogênea, o método das 

economias de Golden, é adequado para o problema de seleção de veículos para composição de 

frota e suas rotas.

As TABs 3.4 e 3.5 apresentam os experimentos computacionais que foram realizados por 

Liu e Shen (1998) e demonstram a performance das heurísticas modificadas para atender a 

programação de uma  frota heterogênea. Os melhores resultados permitem concluir  que os 

métodos  combinados  podem  ser  eficientes  quando  utilizados  nos  problemas  de  PRV 

apropriadamente para frotas heterogêneas.
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TAB 3.4 - Resultado para as Heurísticas

Fonte: Liu e Shen (1998)

TAB 3.5 - Resultado para os Tempos Computacionais (em segundos)

Fonte: Liu e Shen (1998)
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3.5.8 MÉTODO DE MELHORIAS DE SOLUÇÃO K-OPT

Após  aplicar  um  tipo  de  algoritmo  para  solucionar  o  problema  de  roteirização  de 

veículos,  o método de melhorias pode ser aplicado para melhorar ainda mais  a solução do 

algoritmo anterior.

Proposto por Croes (1958) e Lin (1965), o método é uma heurística de melhoramento 2-

opt ou 3-opt que consiste em um simples algoritmo de busca local, que analisa arcos (2 ou 3  

arcos) e tentar reordená-los obtendo uma economia maior que a configuração inicial.

O procedimento de execução do método 2-opt consiste nos seguintes passos:

Elimine dois arcos.

Insira  dois  arcos de forma  cruzada, ou seja,  se os arcos foram os pares que ligam os 

pontos (k1,k2) e (j1, j2), os arcos inseridos ligam os pontos (k1,j2) e (j1,k2).

Compare este resultado com o anterior e o melhor resultado permanece na solução.

Reinicie os testes com os novos arcos e verifique os resultados.

Repita esses passos até que todos os arcos sejam testados e não seja possível encontrar 

mais nenhuma melhoria.

Para a heurística 3-opt o procedimento é o mesmo, porém, o número de arcos envolvidos 

na execução aumenta para três.

Existem algumas variações para o procedimento proposto, como apresentado a seguir:

Busca pela primeira melhor solução

O procedimento finaliza ao encontrar uma melhor solução que a atual, independente se,  

por ventura,  existirem outras soluções  melhores.  A  execução  do  algoritmo  se  torna mais  

rápido, mas é possível que algumas boas soluções não sejam encontradas;

Vizinhança

A idéia principal da utilização da vizinhança é reduzir o espaço de busca, diminuindo as 

trocas possíveis  para um determinando número de arcos nas cercanias do vértice analisado, 

impedindo a análise de trocas entre arcos longes demais. A prática da utilização da vizinhança 

indica que os resultados permanecem usualmente semelhantes para um tempo computacional 

bastante reduzido. 
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4 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS APLICADO À LOGISTICA

4.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

Na literatura existem diversas definições disponíveis sobre um SIG, para alguns autores 

um SIG é tão importante que é considerado mais  que uma simples  ferramenta de análise.  

Segundo (Goodchild,  1997), um SIG pode ser considerado como uma ciência e não apenas 

como uma ferramenta. Dentre as diversas definições, as mais adequadas estão relacionadas à 

sua capacidade de processamento e análise de dados.

Um SIG pode ser descrito como uma coleção de hardware e software, dados geográficos 

e pessoal, projetados para eficientemente capturar, armazenar, atualizar, manipular, analisar e 

apresentar todas as formas de informações referenciadas geograficamente, Sarkis (2000).

Um  SIG  possibilita  a  localização  automática  de  clientes  e  endereços,  bem  como  a 

determinação  da  distância  e  tempo  de  viagem  entre  pontos  de  atendimento  através  da 

aplicação  de algoritmos de caminho  mínimo  (mínimo  tempo ou mínima  distância  ou uma 

ponderação de ambos)  sobre a  rede que representa a  malha  viária  da região  de interesse.  

Mesmo que o número de clientes seja relativamente pequeno, o número de nós envolvidos na  

rede pode ser grande, principalmente no caso de roteirização urbana, onde, opera-se sobre 

uma rede detalhada de ruas e/ou segmentos de ruas. 

Com base no  SIG é possível  trabalhar  com dados geográficos  complexos,  estabelecer 

relações lógicas entre eles e definir redes geométricas. Também é possível realizar diferentes 

operações de análise, como calcular distâncias ou identificar elementos no mapa com as suas  

especificidades.  Devido  as  suas  potencialidades,  os  SIGs  são  atualmente  utilizados  em 

qualquer  atividade  profissional,  seja  em  planejamento,  investigação  cientifica,  estudos 

ambientais, logísticos entre outros. 

Vários razões podem ser apontadas sobre diferentes perspectivas para o uso de SIGs em 

roteirização, porém, os motivadores mais importantes são:

1) Exatidão na estimativa do tempo de viagem: subestimar o tempo de viagem conduz à  

faltas  no  prazo final,  enquanto superestimar  pode acarretar  em subutilização  do veículo  e 

motorista, criando tempo improdutivo.
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2) Melhor qualidade de solução: associada a configuração da rota. Quanto mais detalhada 

for a rede, no sentido de cobertura de todos os nós e links (que representam as paradas e a 

ligação entre estas paradas), mais detalhadas serão as informações com relação ao caminho e, 

conseqüentemente,  maior  será a precisão  no  cálculo  do tempo de viagem,  passado para o 

algoritmo de roteirização.

Os SIG’s são especialmente convenientes quando os clientes variam muito e os locais de 

entrega e/ou coleta estão em constante mudança no sistema de distribuição, como no caso de 

entrega domiciliar em geral (por exemplo, lojas de departamento).

A  característica  de  junção  de  dados  espaciais  com um banco  de  dados  e  o  uso  de 

programas que operam esses dados é que torna o SIG tão útil ao planejamento dos transportes, 

pois o conjunto de programas existentes em um SIG permite, por exemplo:

 Localização de uma entidade e/ou listagem de seus atributos;

 Atualização de dados;

 Cálculo de áreas, perímetros;

 Estabelecimento de distâncias como, por exemplo, a menor distância entre dois 

pontos, rota mais curta ou mais rápida;

 Traçado de redes;

 Operações aritméticas e lógicas entre planos de informações;

 Cálculos estatísticos;

 Reagrupamento de dados;

 Cruzamento dos planos.

Silva (1998) comenta que o uso do SIG possibilita um melhor aparelhamento profissional  

no planejamento do país,  poupando tempo e garantindo análises  mais  confiáveis.  Porém,  o 

uso  do  SIG  não  assegura,  por  si  só,  uma  análise  de  melhor  qualidade,  mas  permite  o 

acompanhamento  gradual  dos  passos  dessas  análises,  através  de  recursos  gráficos  que 

facilitam bastante a compreensão, ajudando a manter a correção contínua dos processos.

Um projeto de SIG é um mapa temático que é composto por um conjunto de camadas 

(layers) e cada uma representa um nível de informação de dados geográficos (os dados de  

cada camada estão associados à uma tabela de dados), que representam de forma simplificada  

a realidade. A FIG 4.1 apresenta um exemplo de camadas de um mapa temático.
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FIG 1.1 - Representação das Camadas de Um Mapa

Fonte: esri.com

4.1.2 HISTÓRIA DOS SIGS

A técnica  de superposição  ("overlay")  de mapas  temáticos,  cada  um com informação 

específica de cada área do conhecimento, era já conhecida dos geógrafos para uso em geo-

política,  uso  do solo  e saúde.  Entretanto,  somente em 1950, esta  técnica  foi  formalmente 

descrita com a publicação na Inglaterra do livro "Town and Country Planning Textbook", no 

qual Jaqueline  Tyrwhitt  analisa  os problemas  de ajuste  de escala,  e  utilização  de objetos 

cartográficos  como referência  para garantir  a  precisão  da  superposição.  Em 1959,  Waldo  

Tobler  desenvolve  o  primeiro  modelo  conceitual  para  tratamento  de  cartografia  

computorizada  :  o  MIMO  ("map  in/  map  out"),  que  possuía  três  elementos  ainda  hoje  

presentes: criação, manipulação e apresentação de mapas (Soares, R.M.F,1998).

O primeiro Sistema de Informação Geográfica -SIG (Geographic Information System - 

GIS) foi implementado no Canadá em 1962, denominado Canadian Geographic Information 
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System (CGIS),  com o  objetivo  de realizar  um inventário  de terras  em âmbito  nacional,  

envolvendo  diferentes  aspectos sócio-econômicos  e  ambientais.  Constitui-se,  neste  ano,  a 

"Urban and Regional Information System Association - URISA"

Em 1964, o Serviço de Saúde Pública dos EUA, automatiza a Divisão de Fornecimento  

de Água e Controle da Poluição, superpondo dados de diferentes órgãos como qualidade de 

água, cursos, processos e localização de tratamento. Ainda em 1964, desenvolve-se o primeiro  

SIG para gerenciamento dos recursos naturais, no Serviço Florestal dos EUA. Estabelece-se o 

Harvard Lab for Computer Graphic and Spatial Analysis.

Em 1966 foi desenvolvido a primeira aplicação de cartografia computorizada, concluída 

no Harvard Lab : o SYMAP ("Synagraphic Mapping System")

Em 1968, o Departamento de Censo dos EUA desenvolve o DIME (Dual Independent 

Map Encoding)  para a representação digital das redes de estradas e zonas censitárias.  Este 

sistema  baseou-se  na  codificação  de  nós  (interseção  de  ruas)  e  de  áreas  (quarteirões).  

Introduziu características para análise topológica, através da duplicidade da representação de 

cada segmento de rua, tanto como conexão entre nós quanto como fronteira entre áreas. Os 

conceitos do DIME constituem a base da moderna estrutura vetorial adotada em SIGs como o 

ARC/INFO.

Em 1969 foi fundado o Environmental Systems Reserach Institute ESRI, na Califórnia,  

que dedicou-se, na década de 70, ao desenvolvimento de um plano de reconstrução da cidade 

de Baltimore,  Maryland, e à localização de um novo centro da Mobil Oil na Virginia.  Em 

1981, a ESRI lançou o primeiro produto comercial:  o ARC/INFO, projetado para rodar em 

minicomputadores, e em 1986 desenvolveu a versão PC ARC/INFO. Em 1991 a ESRI lançou 

uma versão desktop SIG mais barata e fácil de usar: o Arc View GIS, assim como o ArcData 

Program,  para prover  uma  grande variedade  de dados de alta  qualidade  e fáceis  de usar, 

compatíveis  com  seus  softwares.  Em  1992  criou  o  ArcCad,  que  permitiu  integrar  as 

tecnologias do SIG e do CAD. Em 1996 lançou o ARC/INFO para Windows NT, e adquiriu o 

Atlas  GIS, utilizado  por usuários interessados apenas  na análise  e  visualização  dos dados 

geográficos. ARC/INFO é hoje o software líder no mercado mundial.

A Map Info Corporation nasceu em 1986 no Renssealer Polytechnic Institute, em New 

York,  e  foi  a  primeira  a  desenvolver  um software  de  SIG  para  PC  com aplicações  em 

negócios

Martin (1991) argumenta que o SIG desenvolveu-se largamente a partir  da cartografia  

assistida  por  computador,  das  ciências  ambientais  e  do  sensoriamento  remoto,  e  não  é 
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surpreendente que os aspectos de armazenamento,  recuperação e exibição  de dados ainda 

sejam os aspectos mais relevantes em SIG, estimando-se que para 90% dos atuais usuários, a 

característica  mais  importante  do  SIG é  a  exibição  de  mapas  (Landis  ,  1993  em IGIS). 

Claramente,  uma  das  maiores  vantagens  do  SIG  para  muitos  iniciantes  tem  sido  sua 

capacidade de armazenar e integrar diferentes conjuntos de dados em um único sistema. Um 

desenvolvimento fundamental para que isto se tornasse possível foi a tecnologia dos sistemas 

de gerenciamento de bases de dados relacionais,  nos anos 80. Esta é a principal diferença  

entre o SIG e o CAD: O CAD é apenas uma ferramenta de desenho digital, enquanto o SIG 

permite  associar  diversos  níveis  de  informação  às  entidades  espaciais,  relacionando 

informações de diferentes disciplinas.

Quanto ao sensoriamento  remoto, as  primeiras  imagens  rasterizadas  surgiram com os 

primeiros lançamentos de satélites ao espaço, no início  da década de 70. Alguns softwares 

permitem a vetorização destas imagens,  e outros apenas  a  sua utilização como cenário  de 

fundo.

A história da modelagem espacial pode ser contada a partir de três fases. A primeira fase  

ocorreu  no  início  dos  anos  60,  quando  métodos  estatísticos  simples  tiveram  aplicações 

importantes na análise  espacial.  Técnicas  como a análise  de padrões de pontos, análise  do 

vizinho mais próximo, correlação e regressão, estabeleceram-se na bagagem dos geógrafos a 

partir da publicação, em 1965, do livro Locational Analysis in Human geography, de Haggett. 

Posteriormente,  métodos  como a  análise  fatorial  e  a  análise  de  dados  categóricos  foram 

incorporados (Wilson and Bennett, 1985 e Haining, 1993).

A segunda fase ocorreu em paralelo, a partir dos anos 60, na América do Norte e Reino  

Unido,  em problemas  de  otimização  aplicados  ao  uso  da  terra  e  modelos  de  transporte. 

Financiada por agências governamentais, fez com que o planejamento central e local no Reino  

Unido fosse quantitativo e baseado em modelos. Um desenvolvimento importante foram os 

modelos  de  maximização  de  entropia  (Wilson,  1970),  que  deram  origem  ao  modelo  

gravitacional,  e  permitiram que os modelos  de otimização  fossem aplicados  na  geografia  

humana, junto com os modelos estatísticos.  Por uma década ou mais,  foram desenvolvidos 

modelos para representar a dinâmica da estrutura espacial urbana na School of Geography,  

University of Leeds (Clark and Wilson, 1985).

A terceira fase chamada de quantitative backlash,  ocorreu durante os anos 70. Por um 

lado, com a visão dos planejadores liberais, de que a pesquisa quantitativa não se adequava ao 

planejamento,  e  não  produzia  resultados  confiáveis.  Por  outro  lado,  com  o  advento  da 
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geografia  urbana radical (destacando-se a publicação do livro  Justice and the City),  a qual 

alegava que haviam estruturas sociais  mais  profundas, que foram ignoradas pelos modelos. 

De ambos os lados, haviam críticas quanto à estrutura estática dos modelos. A modelagem 

espacial entrou numa era obscura.

Uma  quarta  fase  parece  delinear-se  com a articulação  entre o SIG e  o planejamento  

espacial, em vista de algumas tendências recentes:

A possibilidade de incorporação ao SIG de desenvolvimentos como a micro-simulação 

(Clark and Holm, 1987 e Pidd, 1997), a Análise Envoltória de Dados, as Redes Neurais,  os 

Algoritmos genéticos e a Mineração de Dados.

O crescente interêsse do setor privado pela análise espacial e pela coleta de dados.

A crescente disponibilidade  de hardware (PCs  e Workstations)  e  softwares (bases  de 

dados relacionais e mapas).

A perspectiva de uma visão estratégica em pesquisa, capaz de melhor integrar não apenas  

os teóricos e os aplicados, mas também os usuários da pesquisa. Muitas universidades estão 

estabelecendo suas próprias empresas de transferência  de tecnologia,  para explorar os elos 

entre a academia e o comércio.

4.1.3 A IMPORTÂNCIA DOS SIGS

Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) são muito importantes na coleta e análise  

desses  dados (BURROUGH,  1986).  Sistemas  de Informações  Geográficas  (FISCHBECK, 

1994)  integram uma sofisticada  interface  gráfica  a  uma  base  de dados georreferenciados, 

constituindo-se em poderosas ferramentas de análise e planejamento espacial.

Problemas  complexos  de  localização  de  facilidades  podem  ser  tratados  com  SIGs, 

considerando informações espaciais e sócio-econômicas.

Diversos  trabalhos  apresentados  nos  últimos  anos  relatam  o  uso  do  Sistema  de 

Informações  Geográficas  (SIG)  como  ferramenta  importante,  senão  fundamental  no 

planejamento de transportes.

Os SIGs não são um mero auxílio  à produção de desenhos. Trata-se de uma tecnologia  

que oferece ferramental operacional  que auxilia  e  agiliza  procedimentos  de planejamento, 
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gerência e de tomada de decisão, sendo utilizada de forma promissora nas mais  diferentes 

áreas (PANTIGOSO e FERNANDES Jr., 1997).

Tais  afirmações  se  devem  à  característica  dos  SIGs,  de  juntar  mapas  digitalizados, 

extraídos  de  locais  reais,  às  informações  armazenadas  em  banco  de  dados,  permitindo 

simulações de situações específicas no ambiente estudado.

4.2 ARCGIS

A  ESRI  é  o  fabricante  do  ArcGIS Desktop  e  foi  fundada  em  1969  em  Redlands, 

Califórnia como Instituto de Pesquisa dos Sistemas Ambientais. Com décadas da inovação em 

tecnologia geoespacial,  o software da ESRI é utilizado em mais de 300.000 organizações no 

mundo e mais  de 7000 faculdades e universidades.  Atualmente,  a ESRI possui mais de 10 

escritórios regionais nos Estados unidos, uma rede de mais de 80 distribuidores internacionais  

e mais de um milhão de usuários no mundo.

Como se pode observar na TAB 4.1, o ArcGis Desktop constitui uma plataforma padrão 

com um conjunto integrado de softwares de aplicações SIG de edição e análise espacial para  

tomada  de  decisão  mais  popular  no  mundo,  permitindo  incrementar  uma  aplicação  SIG 

básica,  aliando  funcionalidades  novas  e  evoluindo  o  trabalho  de  análises  espaciais  mais  

avançadas de acordo com as necessidades específicas.

O Network Analyst  é uma extensão do ArcGis Desktop   que permite realizar análises 

espaciais com base em redes baseadas em modelos dinâmicos reais, sendo possível criar rotas 

multimodais, dar indicações de viagens, procurar o ponto mais próximo, criar áreas de serviço 

e calcular os custos matriciais de origem-destino, considerando as restrições e limites de um 

modelo  real.  Através  do Network Analyst  é  possível  resolver  alguns  problemas  de VRP. 

Apesar  de poderoso, o  software apresenta uma  restrição  que é exigir  como parâmetro  de 

entrada, entre outros dados, a frota de veículos,  para então calcular  as melhores rotas. Esta 

restrição exige que se desenvolva um procedimento para definir uma configuração de veículos 

que apresente a melhor relação custo/benefício.
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TAB 4.1 - Matriz de Funcionalidades do ArcGis Desktop

ArcView ArcEditor   ArcInfo

M
ap

as
 e

 v
is

ua
li

za
çã

o 
in

te
ra

ti
va

Modelo Visual e Análise Espacial em processos ou 
fluxo de trabalho

Cria mapas interativos para arquivos, base de dados e 
trabalho online

Cria mapas de níveis de ruas que incorpora referencia 
GPS

Visualiza arquivos CAD ou imagens de satélite

Gera relatório e Gráfico

Capaz de fazer edição completa dos arquivos GIS.

Permite edição por multiusuário em GeoDatabase 
Corporativo.

Edite seus mapas trabalhando em campo sem conexão.

Armazena histórico instantâneo em seu arquivo.

Controle de qualidade automático.

Cria arquivos espaciais para mapas escaneados.

Conversão de raster para vetor

A
ná

li
se

s 
av

an
ça

da
s,

 C
ar

to
gr

af
ia

 p
ar

a 
us

uá
ri

o 
d

e 
al

to
 n

ív
el

 
G

er
en

ci
am

en
to

 E
xt

en
si

vo
 d

e 
B

as
e 

d
e 

da
d

os

Modelando e Analisando arquivo GIS Avançado

Atlaslike, Publicação de mapas de alta qualidade

Tradução e Criação de arquivos avançados

Manipulando e processando informações avançadas

Conversão para CAD, raster, dBase e outros formatos

Fonte: http://www.img.com.br/matriz_esri.aspx
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5 OTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS COM RESTRIÇÃO DE 
JANELA DE TEMPO

5.1 DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

Este trabalho define uma estratégia para tratar o problema de programação e roteirização  

de  veículos  de  frota  heterogênea  para  o  transporte  de  cargas  perecíveis,  considerando  a 

consolidação de cargas em rotas a  partir  de um centro de distribuição, com o objetivo de 

atender plenamente as demandas dos pontos de entrega e respeitando as suas restrições.  O 

transporte de cargas perecíveis adiciona ao problema restrições temporais de abastecimento,  

ou seja, janelas de tempo de entrega.

Como  citou-se  anteriormente,  este  problema  pode  ser  definido  como  HFSMVRPTW 

(Heterogeneous Fleet Size Mix Vehicle Routing Problem with Time Window) que consiste na 

definição de rotas baseadas em janelas de tempo de entrega e no dimensionamento de uma 

frota de veículos diferentes. O HFSMVRPTW é uma composição do problema de HFSMVRP 

(Heterogeneous Fleet  Size Mix Vehicle Routing Problem) e  do VRPTW (Vehicle Routing  

Problem Time Window), ambas as variações do VRP (Vehicle Routing Problem) tradicional.

O  VRP  consiste  em  definir  e  organizar  rotas  ótimas,  em  percursos  ou  itinerários 

eficientes que, a partir de um ponto de origem, passe por um conjunto de pontos distintos e 

conhecidos (vértices da rede) para atender as demandas localizadas, utilizando uma frota de 

veículos  idênticos  ou  não.  Pode-se  notar  que  o  problema  envolve  roteamento  e 

seqüenciamento  de  veículos,  onde,  roteamento  compreende  no  estabelecimento  dos 

subconjuntos dos pontos de entrega de uma rota definida e seqüenciamento é a ordem na qual 

estes pontos são visitados.

O HFSMVRP é uma variação do VRP tradicional,  que adiciona ao problema original as 

premissas  do dimensionamento de uma frota heterogênea de veículos,  que compreende em 

utilizar veículos de capacidades de carga e custos diferentes, para visitar todos os pontos de 

entrega de todas as rotas com o menor custo possível. 
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O VRPTW é outra variação do VRP que compreende em adicionar a restrição de janela  

de tempo ao problema do VRP. Esta restrição é particular e pode ser diferente em cada ponto 

de entrega.

Como dito anteriormente, o HFSMVRPTW é uma composição das variações acima, pois  

inclui todas as premissas e restrições dos modelos apresentados. Este modelo por ser mais  

abrangente pode ser aplicado a diversos problemas de roteirização.

Considere  a  existência  de  diversos  pontos  distintos  de  entrega,  com demandas  (em 

kilogramas) diferentes de produtos perecíveis  e com janelas  de entrega (prazos) diferentes.  

Estas demandas devem ser atendidas por uma frota heterogênea de veículos,  que possuem 

capacidades (em kilogramas) e custos unitários diferentes.  Os custos unitários dos veículos 

são determinados pela relação com o seu tipo (geralmente, existe uma relação direta entre a 

capacidade do veículo  e o seu custo,  onde, quanto maior  for a  capacidade de um tipo de 

veículo, maior será o seu custo unitário) e pelo km (R$/km) percorrido. Desta forma, o custo 

total é composto pela  razão do custo unitário  (em Reais)  vezes a distância  percorrida (em 

kilômetros).

Para atender a todos os pontos de entrega, deve-se determinar diversas rotas de entrega,  

onde, cada rota é atendida por somente um veículo. Isto se deve às restrições das janelas de  

entrega de cada ponto e ao fato de que a demanda total excede a capacidade do maior veículo  

da frota, tornando assim inviável atender a demanda total com apenas um veículo.

O objetivo  é atender  todas as demandas,  a  partir  de um único  centro de distribuição,  

respeitando as janelas  de tempo de cada ponto com o menor  custo possível.  Diante disso,  

deve-se determinar a frota ótima de veículos (menor custo possível) e um conjunto de rotas 

que compõem a menor distância total percorrida.       

O HFSMVRPTW pode ser formalmente definido conforme a seguir. 

Considere  como um grafo com um conjunto de nós   e com um 

conjunto de arcos , onde  denota o conjunto de 

clientes e o nó 0 denota o centro de distribuição. Cada nó  possui uma demanda , com 

65



um tempo de atendimento  e uma janela de tempo , exceto que  e  são iguais a 

zero. A matriz  de distância   e uma matriz  de tempo de viagem   são conhecidas. 

Assume-se que  k são os diferentes tipos de veículos e estão disponíveis infinitamente. Para 

cada veículo do tipo k, seu custo de aquisição e a sua capacidade são representados por  e 

, respectivamente.

O objetivo do HFSMVRPTW é minimizar o custo total da frota de veículos e minimizar a 

distância percorrida e o tempo de viagem.

5.1.1 CARACTERÍSTICAS DO PROBLEMA

 A natureza da demanda dos pontos de entrega é determinística  e sem permissão de 

faltas;

 Cada  ponto de entrega  possui  uma  janela  de tempo  específica,  particular  e  pouco 

variável;

 As janelas  de entrega devem ser respeitadas,  não havendo tempo de tolerância para 

eventuais atrasos;

 O horizonte de planejamento da demanda varia diariamente;

 A frota de veículos é heterogênea e para seu dimensionamento é ilimitada;

 Os custos estão relacionados somente aos tipos de veículos e distâncias percorridas;

 As entregas em todos os pontos devem ser completas e não podem ser fracionadas;

 Será considerado o peso total da carga a ser transportada, pois, apesar da demanda ser 

constituída  de  diversos  produtos,  eles  apresentam  características  e  necessidades 

semelhantes;

 Todos os veículos partem de apenas um centro de distribuição;
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 A natureza da operação é somente de entregas;

 Sem perder  a  generalidade,  a  demanda  de  cada  cliente  sempre  será  menor  que a 

capacidade do maior veículo e entregas fracionadas não são permitidas.
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5.1.2 VARIÁVEIS DO PROBLEMA

Com base nas características do problema, pode-se definir  as variáveis e constantes do 

problema.

Variáveis dos arcos

a) G(V,A) – Grafo completo não orientado (bidirecional), onde cada aresta representa um 

trecho de rodovia

b) V – conjunto de vértices, onde, 

c)  , onde N representa o conjunto de clientes 

d) A – conjunto de arcos , onde, 

e)  – representa a ligação entre o centro de distribuição e os clientes adjacentes e a 

ligação entre os clientes. a(0,0) representa o centro de distribuição.

f)  – é a matriz de tempo para percorrer o arco de i para j, onde (

g)  – distância percorrida do arco de i para j     (

h) k – tipos de diferentes veículos

i) cvij – custo do veículo v para percorrer o arco de i para j. ( cvij = cv * dist (i,j) )

Variáveis dos clientes

a) z – clientes (         (não negativo inteiro)

b) – demanda do cliente z
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c)  – janela de tempo de entrega (horizonte de planejamento), onde  é o horário 

inicial e  é o horário final para o cliente z. 

d) N – conjunto de clientes (não negativo inteiro)          

e)  – tempo de atendimento do cliente z

Variáveis dos veículos

a) v – veículos (        (não negativo inteiro)   (0,1,2,...,T)

b) qv – capacidade do veículo v

c) cv – custo do veículo v

d) F – frota existente, conjunto de todos os veículos (não negativo inteiro)   

Constantes e variáveis gerais

a) M – Um número muito grande

b)  – variável binária que indica se o veiculo v passou pelo arco a(i,j). Assume o valor 

1 se passou pelo arco a(i,j) e 0 se não passou por ele. 

5.2 MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROBLEMA

Como o problema estudado é composto de variações dos problemas de VRP existentes e 

sua modelagem foi definida do mesmo modo como em Adenso-Díaz et al. (1998), através da 

criação de uma função multi-objetivo composta da seguinte forma:

1º Minimizar o custo total da frota utilizada 
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Para o problema  estudado, o  custo de transporte está  associado  à sua capacidade  e a 

distância percorrida, então, através da demanda conhecida e a localização em cada ponto de 

entrega, deve-se combinar os veículos de diferentes capacidades e custos para se obter a frota 

de menor custo possível. 

2º Minimizar a distância total percorrida e o tempo de viagem 

Em  condições  normais  de  operação,  as  distâncias,  geralmente,  estão  diretamente 

relacionadas com os tempos de viagem, ou seja, minimizando a distância percorrida, o tempo 

de  operação  também será  menor.  Além  da  questão  de  tempo  ser  muito  importante  para 

produtos perecíveis,  a distância também está relacionada aos custos da frota, pois estes são  

definidos pelas distâncias percorridas em cada veículo.  
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5.2.1 ESTRUTURA DA FUNÇÃO OBJETIVO

5.2.2 RESTRIÇÕES DO MODELO

1) Garantir  que todos os veículos iniciem a rota a partir  do centro de abastecimento e 

chegue a um determinado cliente

2) Cada nó é visitado somente uma vez e por somente um veículo

3) Nenhum veículo pode ultrapassar a sua capacidade máxima

4) Garantir o princípio de conservação de fluxo na direção do cliente i para o cliente j, ou 

seja, todos os veículos que entram em i ou em j devem sair

5) Esta restrição declara que o veículo  k não pode chegar em j antes da soma do horário 

inicial de i pelo veículo k (azv), com o tempo de atendimento do cliente z (Sz) e com o tempo 

de viagem do cliente i para o cliente j t(i,j) se o veículo v estiver viajando de i para j.  
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6) Garante que todos os clientes serão atendidos em sua janela de tempo, onde o horário 

inicial da janela de tempo de atendimento az do cliente i deve ser menor ou igual ao horário 

inicial de atendimento do veículo z e este por sua vez deve ser menor ou igual ao horário final  

da janela de tempo de atendimento bz do cliente j

7) Variável que verifica se um veiculo v passou pelo um arco a(i,j)

5.3 DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO PROPOSTO

A  solução  proposta  neste  trabalho  tem o  objetivo  de  apresentar  alternativas  para  o 

problema  de  roteirização  de  veículos  com frota  heterogênea  para  o  transporte  de  cargas 

perecíveis  com janela  de  tempo  (HFSMVRPTW),  através  da  utilização  de  heurísticas  no 

ArcGis Desktop e explorar o potencial desta ferramenta para esse fim. 

O  uso  de  heurísticas  é  inevitável,  devido  ao  fato  da  natureza  da  complexidade 

combinatória dos problemas de VRP (e suas variações), ou seja, a dificuldade em resolvê-los 

aumenta de forma exponencial  à medida que o problema aumenta de tamanho, por isso, se 

torna inviável a utilização de métodos exatos para a resolução destes problemas em instâncias 

reais por causa dos elevados tempos de processamento e esforços computacionais. 

Com base na literatura, os métodos heurísticos para HFSMVRP podem ser resumidos das 

seguintes  formas: Em  Golden  et  al.  (1984),  pode-se  verificar  as  adaptações do algoritmo 

economias de Clark e Wright. Ainda em Golden et al.  (1984) encontra-se a abordagem do 

particionamento  gigante  de  rotas. Desrochers e Verhoog  (1991),  apresentaram  a 

correspondência  baseada  em heurísticas  de economia. Gheysens et  al.  (1986) apresenta  o 

método de designação generalizada baseada em heurísticas.

Quanto ao VRPTW, Solomon (1987) constatou que heurísticas baseadas em adaptações 

do algoritmo de economias  e na abordagem de particionamento gigante de rotas tiveram um 

fraco  desempenho,  enquanto  as  heurísticas  de  inserção  seqüencial  geraram  melhores 

resultados.  Trabalhos  como os de Potvin  e Rousseau (1993),  Kontoravdis  e  Bard (1995),  
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Russell (1995) e Liu e Shen (1998) indicam que as heurísticas do tipo inserção paralela são, 

em geral, superiores as de inserção sequencial. Julgando a partir dos resultados relatados por 

Thompson e Psaraftis (1993), Garcia et al. (1994), e Potvin e Rousseau (1995), os algoritmos 

que apenas se concentram em melhorar uma solução inicial pobre não se comportam muito  

bem dentro de um tempo computacional limitado. Apesar de Rochat e Taillard (1995) terem 

obtido o melhor conjunto de resultados conhecidos pelos dados de Salomon usando o método 

de busca  tabu,  o  esforço computacional  correspondente foi  bastante elevado. Além disso,  

Savelsbergh (1985) mostrou que uma  solução viável  para o problema  do caixeiro viajante 

com janelas  de tempo  é NP-difícil.  Assim,  a  abordagem de atribuição  generalizada  pode 

encontrar problemas na geração de designação que possuem soluções viáveis.

Embora os resultados anteriores tenham mostrado a eficácia da utilização de heurísticas  

do tipo de inserção para resolver o VRPTW, os métodos de construção seqüencial ou paralela  

mencionados acima podem não ser muito bem sucedidos na resolução do HFSMVRPTW. Por 

outro  lado,  nenhum  algoritmo  resolveu  o  HFSMVRP  em  um  caminho  de  construção 

seqüencial. Isso pode revelar que o método de construção sequencial de rotas, provavelmente  

não é um caminho eficiente para manipular problemas de roteirização com diferentes tipos de 

veículos.  Contudo,  a  estimativa  de  uma  boa  composição  de  frota  para  o  problema  de 

HFSMVRPTW é por sí só uma tarefa difícil quando tentamos construir rotas pelos métodos 

paralelos.  Baseado nas considerações das possíveis  forças e fraquezas dos métodos para o 

HFSMVRP e o VRPTW.

Apesar de não apresentar uma solução ótima, o método explora as regiões de possíveis  

soluções, de modo a obter uma boa solução viável com tempos computacionais reduzidos. O 

método permite diversificar as soluções viáveis e ainda, realizar ajustes manuais por conta da  

experiência de um operador para melhorar a qualidade da solução.

Para o dimensionamento de frota, deve-se aplicar  um algoritmo heurístico e para isso, 

utilizou-se  o  algoritmo  de  Clark  and  Wright  (1964),  por  ser  um  algoritmo  amplamente  

utilizado  no  meio  científico,  além  da  sua  comprovada  facilidade  de  implementação  e 

flexibilidade  que  permite  incorporar  novas  restrições  ao  modelo  sem  grandes  esforços 

adicionais. 

A metodologia proposta é dividida em quatro etapas logicamente interligadas (vide FIG 

5.1). A etapa um consiste em levantar, preparar e tratar os dados e mapas e a modelagem da 

rede  geométrica  espacial  do  problema.  A  etapa  dois  realiza  a  determinação  da  frota 
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(programação de veículos), a etapa três trata a roteirização de veículos e por último, a etapa 

quatro que realiza a geração, análise e ajuste dos resultados.

FIG 2.1 - Diagrama das Etapas do Procedimento Proposto
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5.3.1 ETAPA 1 – LEVANTAMENTO E MODELAGEM DOS DADOS

Esta  etapa  tem  o  objetivo  de  realizar  o  levantamento  dos  dados  necessários 

(características) para definição do problema e definição das camadas (layers) para a geração 

de um mapa que demonstra o problema e a solução graficamente.

5.3.1.1 LEVANTAMENTO DOS DADOS E MAPAS 

Os pontos de entrega devem ser plotados em uma camada (layer) e isso pode ser feito  

utilizando a latitude e longitude que são determinadas a partir do endereço de entrega de cada 

ponto. Este procedimento é realizado através de uma funcionalidade do ArcGis apresentada 

na FIG 5.2. Este procedimento é muito importante, porque são a base para a construção da 

rede geométrica de dados (Network Dataset). 

FIG 5.2 - Funcionalidade que Carrega Pontos em Uma Camada (Layer)
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Os pontos de entrega e o centro de distribuição são representados no mapa como camadas 

(layers) distintas (FIG 5.3) e as suas características são descritas abaixo:

a) Tipo de forma (no caso point); 

b) Nome do ponto de entrega;

c) Demanda – produtos a serem distribuídos e seus respectivos pesos;

d) Localidade (coordenadas cartesianas);

e) Janela de tempo de entrega e o tempo de atendimento.

FIG 5.3 - Camada dos Pontos de Entrega Representados no Mapa de Estados

A malha viária  é representada por linhas interconectadas (FIG 5.4) no mapa como uma 

camada  (layer).  Apesar  de  ser  possível  construir  um mapa  de  rodovias  no  ArcGis,  este 

trabalho pode ser evitado através da aquisição dos mapas confeccionados por um terceiro. As  

suas características são descritas abaixo.

a) Tipo de forma (no caso Polyline); 

b) Nome da rodovia;

c) Tipo de Pista;

d) A distância em minutos do trecho (no caso calculado com base na velocidade média de 

80 km/h);

e) Distância do trecho (no caso em metros);

f) Mão do trecho (mão dupla ou sentido único).
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FIG 5.4 - Camada da Malha Viária 

Após definidas todas as camadas (layers), pode-se então elaborar um projeto (mapa) com 

a sobreposição das camadas.  Esse novo mapa será utilizado para apresentar graficamente a 

situação atual e a solução proposta (FIG 5.5).

FIG 5.5 - Representação gráfica das camadas dos pontos de entrega, centro de 
distribuição e malha viária sobrepostas no mapa

A frota de veículos não possui representação gráfica, porém, suas características devem 

ser  informadas  para  que  o  procedimento  proposto  possa  determinar  a  programação  de 

veículos para solucionar o problema, conforme as características apresentadas abaixo.
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a) Tipo de veículo (Toco, Truck, Caminhão ¾, ou Furgão); 

b) Capacidade do veículo (em kilogramas);

c) Custo por km;

d) Velocidade média;

e) Tempo de descarregamento; 

5.3.1.2 MODELAGEM DE DADOS 

A próxima etapa é a modelagem dos dados para construir uma rede de dados de análise 

espacial  (Network  Dataset), como apresentado na  FIG 5.6,  que permitirá  resolver  tanto o 

problema de programação de veículos quanto o problema de VRP. Para isso, a rede de dados 

utiliza-se das funcionalidades do Network Analyst (FIG 5.7).

FIG 3 - Network Dataset - Rede de Dados de Análise Espacial
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FIG 4 - Menu de Criação da Network Dataset no ArcGis

5.3.2 ETAPA 2 – PROGRAMAÇÃO DE VEÍCULOS

Nesta etapa é determinada a programação de veículos, ou seja, quais veículos atenderão 

as rotas.  Para isso,  implementou-se um algoritmo utilizando a heurística de economias  de 

Clark  and  Wright  (1964)  de atribuição  paralela,  com devidas  adaptações  para resolver  o 

problema de frotas heterogêneas.

Este algoritmo implementado necessita de uma matriz de distâncias Euclidianas (FIG 5.8) 

inicial entre todos os pontos de entrega inclusive do ponto inicial de partida (Parque Gráfico).  

Para isso,  utilizou-se o Network Analyst  – “Make OD Cost  Matrix Layer” (FIG 5.9) para 

gerar essa rede.
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FIG 5.8 - Matriz de Distâncias Euclidianas

FIG 5.9 - Toolbox do Network Analyst e a Função Make OD Cost Matrix Layer
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Os dados da matriz  são exportados para uma  base  de dados externa  (.mdb),  onde, o 

algoritmo foi implementado para determinar a frota de veículos de menor custo.

Após exportado os dados da matriz e o algoritmo executado, tem-se como resultado a 

geração  de  uma  tabela  específica  com as  informações  dos veículos  (dimensionamento  da 

frota). 

5.3.3 ETAPA 3 – ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS

O  resultado  do  dimensionamento  da  frota  (determinada  no  item  anterior),  as 

características  dos  pontos  de  entrega,  do  centro  de abastecimento  e  da  malha  viária  são 

parâmetros de entrada para outra funcionalidade do Network Analyst – Make Vehicle Routing 

Problem  Layer  (FIG  5.10)  que  realiza  a  roteirização  dos  veículos  e  considera  todas  as 

restrições apresentadas pelo modelo.

Um  parâmetro  de  entrada  muito  importante  é  a  frota  porque  se  não  for  bem 

dimensionada, pode ocasionar um número maior de rotas que o necessário, gerando custos 

adicionais à operação. 
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FIG 5.10 - Toolbox do Network Analyst e a Função Make Vehicle Routing Problem 
Layer

5.3.4 ANÁLISE E AJUSTES DOS DADOS

A solução do problema é apresentada graficamente através de sua representação no mapa 

construído, onde,  podem-se observar  as rotas,  o seqüenciamento e os pontos atendidos.  A 

solução também apresenta um relatório com as mesmas informações.  Dessa forma, é possível 

realizar  diversas  análises  dos  custos  envolvidos  (inclusive  em  relação  ao  cenário  sem 

otimização).
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Como a metodologia apresentada é uma ferramenta de suporte à tomada de decisão, é 

possível permitir ao operador interferir, ajustar e decidir pela melhor configuração que atenda 

a necessidade.  Este ponto é muito  importante,  porque possibilita  apresentar soluções mais 

flexíveis  e  adequadas  e  ainda  pode contribuir  para melhorar  ainda  mais  os resultados da 

otimização e os custos (o que for mais conveniente).
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6  ESTUDO DE CASO

Este  capítulo  descreve  e  apresenta  a  aplicação  do  procedimento  apresentado  neste 

trabalho  para demonstrar os benefícios  citados anteriormente.  Para isso,  o estudo de caso 

considerou uma  empresa  que tivesse  a  necessidade  de uma  ferramenta  de programação  e 

roteirização de veículos e com produtos de natureza especificamente perecíveis.  

O  estudo  foi  realizado  com  a  Infoglobo  Comunicação  e  Participações  SA  que  é 

responsável pela  produção e comercialização dos jornais  O Globo, Extra e Expresso. Esta 

empresa atende plenamente ao perfil específico  que o modelo trata, pois,  o jornal pode ser 

considerado um produto altamente perecível, devido à natureza de seu conteúdo ser relevante 

apenas  durante  poucas  horas  após  ser  produzido  e  pelo  fato  da  grande  abrangência  e 

capilaridade de distribuição que atinge diversas regiões do Brasil, porém, com grande atuação 

na região Sudeste.

6.1 HISTÓRIA DA INFOGLOBO

Conforme  informações  históricas  apresentadas  pela  Infoglobo  em entrevista  com os 

gestores  da  empresa,  no  ano  de  1925,  foi  fundado  O  GLOBO,  primeira  empresa  das 

Organizações Globo e até abril de 1998, chamava-se Empresa Jornalística Brasileira. O dia 29 

de julho de 1925 foi o primeiro dia de circulação do jornal, e inauguração, no Rio de Janeiro  

com uma venda de 33.435 exemplares.

Daquele tempo, até hoje em dia, obviamente muita coisa mudou. Durante dezenove anos 

o endereço oficial do jornal foi no primeiro andar de uma instalação na Rua Bittencourt Silva 

que fica no Largo da Carioca. Então, no ano de 1954, houve a mudança para o prédio próprio  

na  Rua Irineu Marinho,  em homenagem ao pai de Roberto Marinho,  que foi  fundador do 

jornal “O GLOBO”, e foi neste endereço, que cresceu e tornou-se o jornal mais importante do 

Rio de Janeiro e um dos principais do Brasil

No ano  de 1952, o  jornal  começa uma  série  de grandes promoções e serviços,  como 

fascículos e cadernos especiais,  que se tornaria  uma das características do GLOBO. Trinta 
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anos depois é ultrapassada a impressionante marca de meio milhão de jornais em circulação, 

com  a  tiragem  de  503.332  exemplares  e  novamente  dez  anos  depois,  uma  novíssima  

impressora americana é inaugurada com programação e operação computadorizada, sendo que 

esta foi a primeira a ser montada fora dos Estados Unidos.

Em agosto de 2000 foi  inaugurado  o novo  Parque Gráfico,  que é o maior  complexo  

gráfico da América Latina e em extensão o maior do mundo, que poderá alcançar a tiragem de 

uma milhão e meio de exemplares aos domingos e um pouco menos da metade nos dias de  

semana. Era previsto que esse Parque Gráfico seja capaz de atender a demanda do mercado 

pelos próximos dez anos. Isto tudo com um investimento de US$ 120 milhões. A localização  

estratégica  também  foi  algo  importante,  um  terreno  de  120  mil  metros  quadrados  no 

município  de  Duque  de  Caxias,  junto  às  rodovias  BR-101,  BR-116  e  BR-040,  à  Linha 

Vermelha, à Linha  Amarela  e a Avenida  Brasil,  o que facilita  a distribuição  de jornal e o 

acesso de material.

Neste mesmo ano de 2000, houve o lançamento do jornal VALOR ECONÔMICO, que é 

uma parceria com o Grupo Folha. Além disso, no ano de 2001, ocorreu a aquisição do jornal  

DIÁRIO DE SÃO PAULO.

Em março de 2006, foi lançado o jornal Expresso, com uma linguagem simples,  fácil e 

rápida,  o  jornal  Expresso  chegou  às  bancas  para  oferecer  ao  leitor  das  classes  C/D  a 

oportunidade de estar bem informado, pagando um preço bastante acessível.

Na verdade, o jornal que todos conhecemos “O GLOBO” era registrado por uma editora 

que era a Empresa Jornalística Brasileira e que visando atingir novos mercados para expandir  

e aumentar seu market share, mudou seu nome para Infoglobo Comunicações LTDA., que é 

responsável pela edição do jornal “O GLOBO”, o “EXTRA”, “EXPRESSO” e seus produtos 

agregados.

85



6.2 MÍDIA IMPRESSA X MÍDIA DIGITAL

A Newspaper Association of America divulgou um relatório sobre a internet nos meados 

da  década  de  noventa,  sobre  a  sua  rápida  expansão  e  vasta  capacidade  de  disseminar  

informação, prevendo o fim da indústria de jornais. Contudo, anos se passaram e tais mídias  

coexistem.  A  ruptura  é,  predominantemente,  um processo  contínuo  e  não  simplesmente 

imediato e instantâneo.

Os jornais  representam uma das mídias  que mais  sofreu com a introdução da Internet. 

Esse impacto é sentido de algumas formas. A primeira, e mais imediata delas, é na circulação  

dos periódicos impressos. A FIG 6.1 ilustra a circulação média dos diários pagos nos EUA 

desde 1946. É possível notar que o início do declínio se dá, justamente, com a popularização 

da internet, a partir dos meados dos anos noventa, sempre com taxas de variação ano a ano 

(YoY) negativas.  Deste ponto em diante, há uma queda drástica na circulação, chegando a 

níveis parecidos com os obtidos nos anos setenta.

FIG 6.1 - Circulação médias dos jornais nos EUA (1946-2008)

Fonte: Newspaper Association of America
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Com esses números,  as respostas dos anunciantes e acionistas não tardam.  Segundo a 

World Association of Newspapers and News Publishers, a publicidade em jornais na América 

do Norte caiu 25% no período de 2008 para 2009. Naturalmente, seria leviano tomar apenas 

esse número como referência,  devido à crise do subprime.  Contudo, no período de 2004 a 

2009 os investimentos publicitários retraíram 33%. Na Europa, os valores também foram de 

queda: 16,2% e 15%, para os respectivos períodos. As ações dos principais grupos de jornais  

nos EUA também sofreram quedas.  Serão tomadas como exemplo  duas empresas:  o New 

York Times  (NYT) e a  Gannett Co.,  responsável  pelo  USA Today.  Os valores  das  ações 

foram comparados com os índices  S&P 500. Foram obtidos dados históricos das cotações 

desde 3 de janeiro de 2000, e a variação dos valores das ações a partir dessa data foi plotada 

no  FIG 6.2.  Nota-se uma grande queda no valor  das ações a  partir  de 2004, chegando  a  

valores  de  praticamente  metade  do  que  eram no  inicio  do  ano  2000.  Cabe  ressaltar  que 

empresas como a News Corp. não foram utilizadas, pois são grandes conglomerados de mídia,  

onde o jornal é apenas uma iniciativa.

FIG 6.2 - Comportamento das Ações do NYT e da Gannett Co. frente ao S&P 

Fonte: Séries históricas

Tal cenário,  contudo, é tido  por analistas  como resultado  de um mercado  já  maduro,  

como é o caso dos EUA e da Europa. De fato, conforme a Tabela 6.1, nota-se que apenas a  
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Europa e os EUA sofreram quedas na circulação de diários pagos até 2007. Nota-se, também,  

que um novo  modelo  de negócios ganhou força:  os jornais  gratuitos.  Porém, com a crise 

mundial em 2008 e a redução dos investimentos publicitários, conforme já descrito, fez com 

que esse modelo perdesse mercado após 2008.

TAB 6.1 - Circulação de Jornais Pagos e Gratuitos no Mundo

Fonte: Collis (2010)

No  Brasil,  o  cenário  é  bastante nebuloso.  A circulação  dos jornais  impressos  alterna  

períodos de queda e crescimento, conforme o FIG 6.3. Do lado positivo, merecem destaque 

jornais voltados para as classes “C” e “D”, como o Meia Hora, lançado em 2005 e que, em 

2009, foi o sexto do Brasil em circulação.
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FIG 6.3 - Circulação Média Diária dos Jornais no Brasil (1991 – 2009)

Fonte: Associação Nacional de Jornais

Em relação ao investimento publicitário, o mercado brasileiro de jornais merece especial  

atenção. Em valores absolutos destinados aos jornais, o mercado apresenta uma tendência de 

alta até 2008. Em 2009, há uma redução no valor, justificável  pela crise financeira  global 

(FIG 6.4).

FIG 6.4 - Investimento Publicitário em Jornais no Brasil 2000 – 2009

Fonte: Projeto Inter-meios

Contudo,  uma  análise  mais  detalhada  mostra  outro  quadro.  Ao  incorporar  todo  o 

investimento  publicitário  feito  em mídias  diversas  no país,  o  valor  está  crescendo. E está 
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crescendo com a diminuição do percentual destinado aos jornais. No ano 2000, 21,45% dos 

investimentos  publicitários  eram destinados  aos jornais.  Em 2009,  esse  percentual  foi  de 

apenas 14,08% (FIG 6.5).

FIG 6.5 - Investimento Publicitário em Mídias diversas no Brasil 2000 – 2009

Fonte: Projeto Inter-meios

 

O resultado  de  uma  empresa  é  composto pelas  receitas  captadas  menos  as  despesas 

realizadas. Com base no cenário atual dos jornais, onde, a receita publicitária e a de circulação 

estão cada vez menores, e com uma projeção de reduzir ainda mais devido às novas formas de 

consumo informação, o cenário  futuro tende ser pior que o passado. Uma alternativa para 

tentar equilibrar  a equação é manter o resultado e desenvolver  alternativas para reduzir  os 

custos atuais. 

Por esse motivo, os custos logísticos da operação de distribuição de jornais são dignos de  

atenção, pois,  são  extremamente  representativos  para o resultado devido  o seu alto  custo. 

Desse modo, qualquer iniciativa que garanta a qualidade atual dos serviços de distribuição e 

promova a redução dos custos operacionais é extremamente importante.   
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6.3 ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO

Devido à experiência profissional adquirida na área de Distribuição da Infoglobo, pode-se 

dizer  que a área de logística  é  responsável  pela  entrega dos produtos, como os jornais  O 

Globo, Extra, Expresso e de algumas outras publicações como o jornal Valor Econômico (nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil,  além dos estados de RJ, MG e ES) e as 

publicações da Editora Globo (Época, Marie Claire, entre outras.) no estado do RJ. A entrega 

dos produtos agregados  aos  jornais,  como CD's,  livros  e  DVD's  vendidos  juntos com as 

publicações, também são de responsabilidade dessa área.

O fluxo de distribuição de jornais a partir da cidade do Rio de Janeiro possui dois canais  

básicos: venda avulsa e entrega domiciliar. Ambos os canais se subdividem em canal “local”,  

que atende ao Grande Rio, e canal “interior” que atende ao interior do RJ e outros estados.

O canal de venda avulsa (VA) é utilizado para atender às bancas de jornal e outros pontos 

de  venda  aonde  o  leitor  vai  comprar  sua  publicação.  Atualmente  esse  canal  conta  com 

aproximadamente 6.500 pontos de venda na área Local,  atendido  por 6 depósitos onde os 

jornaleiros e distribuidores se dirigem para retirar seus produtos, e cerca de 4.400 pontos de 

venda na área Interior, atendidos por aproximadamente 150 distribuidores, porém, este canal 

de distribuição não é o foco deste estudo.

O canal de entrega domiciliar (“ED”) é através do qual o leitor recebe sua publicação em 

endereço pré-determinado, podendo ser sua residência  ou seu escritório. Para isso conta-se 

com seis centros de distribuição que são terceirizados pela Infoglobo, que atendem ao Grande 

Rio (Local),  com cerca de 1.100 entregadores.  E são 42 depósitos para atender às demais 

localidades (Interior) contando com mais de 350 profissionais.

6.3.1 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

A Infoglobo possui apenas um centro de distribuição (CD) que é o Parque Gráfico, ao  

qual, os jornais são produzidos diariamente. A partir dele, todos os veículos iniciam as rotas 

para atender todos os pontos de entrega primária. 
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O CD é representado no ArcGis como uma camada (layer) independente do problema e 

possui características que permitem identificá-lo geograficamente no mapa. 

6.3.2 VEÍCULOS

Conforme apresentado anteriormente, a frota de veículos utilizada é heterogênea, ou seja,  

diferentes tipos de veículos com capacidades e custos diferenciados. 

Todos os veículos são terceirizados e por uma questão de segurança e definição arbitrária 

da Infoglobo, a velocidade média recomendada para os motoristas é de 80 km/h (a mesma  

considerada no trabalho  atual).  Além da velocidade média  recomendada,  a  frota apresenta 

outras características, conforme a TAB 6.2.

TAB 6.2 - Características Básicas dos Veículos Disponíveis

Tipo de veículo Capacidade (kg) Custo por km (R$)

Furgão 2000 R$ 2,06

Caminhão 3/4 4500 R$ 3,05

Caminhão Toco 8000 R$ 4,22

Caminhão Truck 12000 R$ 5,87

Os  custos  unitários  dos  veículos  apresentados  pelas  transportadoras  estão  com  os 

impostos incluídos. O custo do pedágio representa em média 4% do custo total da operação,  

devido à essa baixa representatividade, as praças de pedágio não foram consideradas neste 

estudo com o intuito de minimizar a complexidade do modelo desenvolvido.

Outras características importantes devem ser mencionadas,  como o tempo de descarga, 

que varia  conforme o tipo de veículo,  porém,  neste trabalho,  considerou-se o mesmo para 

todos os veículos,  porque após diversas observações, pôde-se constatar que a variação dos 

tempos é pouco significativa.

Por fim,  a  jornada  máxima  de trabalho  dos motoristas  não  foi  delimitada,  porque as 

viagens  ultrapassam os limites municipais  e as despesas eventualmente adicionais  já  estão  

consideradas no custo unitário do km de cada veículo.   
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6.3.3 DISTÂNCIAS, VELOCIDADES E TEMPOS

As distâncias aplicadas no modelo são reais, pois se utiliza uma camada (layer) de mapa 

que representam as rodovias que interligam todos os pontos de entrega.

Como  mencionado  anteriormente,  por  uma  questão  de  segurança,  a  IG  orienta  seus 

colaboradores a viajarem a uma velocidade média máxima de 80 km/h, por isso, todas as rotas 

e os cálculos de tempos adotam esta velocidade como parâmetro. Na prática esse valor pode 

ser menor  se considerarmos as condições atuais de tráfego das rodovias,  então, esse valor 

pode ser ajustado no modelo para representar melhor o caso real.

6.3.4 PONTOS DE ENTREGA, ROTAS, CUSTOS E DEMANDAS

O modelo desenvolvido utiliza parte dos pontos de entrega do modelo que representam 

aproximadamente 70 % dos custos atuais de transporte, por isso, são os mais importantes e 

precisam ser analisados separadamente.  Esses pontos permitem demonstrar a eficiência  do 

modelo pela sua representatividade, conforme será posteriormente verificado. Algumas rotas 

realizam transbordo de carga que é realizado por empresas de ônibus que não cobram por esse  

transporte, por isso, estas etapas secundárias não foram consideradas neste estudo.
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7 RESULTADOS

Como mostrado  anteriormente  neste  trabalho,  o  método é dividido  em quatro partes,  

sendo que as duas primeiras partes tratam da preparação necessária  para a roteirização e as 

demais  tratam da roteirização em si e dos ajustes conforme a necessidade para melhorar os 

resultados. 

A aplicação dos métodos em estudos de casos reais devem ser inicialmente testados em 

parte  do  problema,  para  que  através  de  observações  e  comparações,  possa  ser  possível 

constatar  a  eficiência  dos  métodos  antes  de  aplicá-los  no  modelo  inteiro.  Outro  fator 

importante é a definição correta (ou mais aproximada possível  da realidade) da velocidade  

média de percurso, porque está diretamente relacionada com o tempo de viagem que é uma 

restrição rígida deste modelo. 

7.1 CENÁRIO ATUAL

O  estudo  de  caso  considerou  parte  da  malha  de  distribuição  da  Infoglobo,  que 

compreende algumas rotas dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Para 

efeito de comparação, na TAB 7.1 pode-se observar a configuração das rotas, e os seus custos, 

antes da aplicação do método proposto e na FIG 7.1 verifica-se a representação gráfica no  

ArcGis.
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TAB 7.1 - Rotas atuais, os Pontos de Entrega e os Custos de Distribuição

Figura 7.1 - Representação Gráfica das Rotas Atuais no ArcGis

7.2 RESULTADOS OBTIDOS COM O MÉTODO

 

  

O custo total da operação foi o parâmetro de comparação entre os resultados obtidos pelo  

método proposto e o modelo atual. Como a contratação de veículos é na maioria das vezes 
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regular, ou seja, apresenta uma pequena variação, os impactos dos benefícios (financeiros e 

qualitativos), obtidos pelos resultados do dimensionamento de veículos e pela roteirização, 

refletem em toda a operação quando implementados.

Como visto anteriormente,  na etapa 2,  a programação  de veículos é determinada  pela  

demanda  atual,  e  busca  a  melhor  configuração  de  veículos  para  atendê-la.  A  TAB  7.2 

apresenta os resultados do algoritmo de dimensionamento de frota que foram utilizados no  

ArcGis para a roteirização dos pontos de entrega.

TAB 7.2 - Resultado do dimensionamento de frota

Conforme  apresentado no  capítulo  5,  o  passo  seguinte do procedimento  proposto é a 

roteirização  dos  veículos  que  considera  os  resultados  do  dimensionamento  da  frota. 

Utilizando o ArcGis,  todas as restrições e demandas dos pontos de entrega são levadas em 

consideração para a roteirização e os resultados podem ser considerados válidos se todos os 

pontos forem roteirizados utilizando  a frota disponibilizada.  A  FIG 7.2 apresenta  cenário  

proposto com o resultado da roteirização pelo ArcGis. 
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FIG 7.2.2 - Cenário Proposto com a Roteirização pelo ArcGis Utilizando o Network 
Analyst

 

7.3 CENÁRIO ATUAL X CENÁRIO PROPOSTO

A  TAB  7.3  apresenta  um  comparativo  do  cenário  atual  e  o  cenário  proposto  pelo  

procedimento desenvolvido.

TAB 7.3 - Comparativo dos resultados

 Como  pode-se  verificar,  o  procedimento  proposto apresenta  um custo  total por  ano 

menor que o custo atual,  proporcionando para o trecho analisado, uma redução de custo de 

34% em um ano de operação, a redução de 42% na distância total percorrida, além de reduzir 

a  quantidade  de  rotas  de  19  para  11.  Essas  economias  geradas  comprovam  que  o 
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procedimento é eficiente e que o potencial de ganho pode ser ainda maior se a experiência do 

operador fosse colocada em prática para realizar pequenos ajustes. 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

8.1 CONCLUSÕES

O procedimento desenvolvido  implementou uma sistemática amigável  que soluciona o 

problema de VRP para o estudo de caso de distribuição de jornais,  porém, o procedimento 

pode ser utilizado também para problemas similares,  podendo também ser aproveitado para 

problemas de frota homogênea e sem restrição de tempo.

Neste  trabalho,  estudaram-se  diferentes  propostas  de  estratégias  de  solução  para  os 

problemas  de roteirização de veículos,  embasados em outros trabalhos acadêmicos.  Muitas 

soluções teóricas e métodos (alguns deles citados neste trabalho) foram encontrados, porém, 

muito pouca aplicação prática destes métodos pôde ser observada, talvez pela complexidade 

do assunto. Essa aparente dificuldade de implementação faz com que as empresas distorçam a 

realidade dos seus problemas para se adaptarem as ferramentas existentes, e muitas vezes não  

chegam a  resultados  adequados,  o  que  demonstra  uma  oportunidade  que  pode  ser  mais  

explorada na área de logística de transportes.

A utilização do ArcGis para a solução deste problema é um diferencial importante neste 

trabalho, porque o software é capaz de processar uma grande quantidade de dados, além de 

permite avaliar a solução graficamente, através da visualização das rotas e pontos de entrega 

plotados em um mapa, economiza um grande esforço no desenvolvimento da solução para a 

geração de seqüências de entrega e roteiros, além de permitir com grande facilidade refinar e 

ajustar os resultados manualmente. 

Os resultados demonstram que o modelo funciona para a fração da realidade do estudo de 

caso em questão, o que comprova a eficiência do método e futuras avaliações da metodologia  

são decisivas para decidir a expansão do modelo para toda a malha de distribuição.
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8.2 RECOMENDAÇÕES 

Como citado anteriormente, os resultados foram satisfatórios quando comparados com o 

estudo  de  caso  real,  porém,  outros aspectos podem ser  melhorados  ou incrementados  ao  

modelo atual que não foram abordados neste trabalho, são eles: 

Aprimorar o algoritmo de dimensionamento de frota:

Seu aprimoramento consiste além de refinar o código, implementá-lo no próprio ArcGis, 

com o objetivo de aumentar a eficiência da solução e melhorar ainda mais a sua usabilidade.

Implementar o carregamento dinâmico estendendo a dimensão de peso e volume:

O modelo implementado considera para a dimensão de capacidade, somente o peso e o 

volume,  porém,  existem  outras  restrições  que  podem ser  consideradas  como  o  volume,  

densidade e forma de empilhamento dos produtos nos veículos. Ao considerar essas variáveis  

torna-se possível determinar um modelo de carregamento dinâmico que permite seqüenciar e 

organizar  os produtos nos veículos,  promovendo o uso mais  racional,  permitindo  otimizar 

ainda mais a frota de veículos. 

Implementar outros métodos heurísticos (ou combinações):

O algoritmo  de  dimensionamento  de  frota foi  implementado  utilizando  o método  de 

economias de Clark and Wright, porém, existem outros métodos heurísticos que podem ser 

estudados e testados e que podem apresentar resultados tão bons ou melhores que os atuais. 

Independente do método utilizado é fortemente recomendável os resultados sejam analisados 

em comparação  com o  caso  real  e  ajustados  manualmente  (utilizando  a  experiência  do 

operador).

Por  fim,  o  modelo  pode  ser  ampliado  para  solucionar  problemas  de  múltiplos  de 

depósitos.
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