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RESUMO  

Este  estudo  busca  encontrar  uma  rota  para  minimizar  custos  logísticos  em  uma  empresa  de               

entrega  de  jornais.  A  empresa  em  questão  está  situada  na  Região  dos  Lagos  do  Rio  de  Janeiro,                  

e  possui  4  depósitos  e  1346  clientes.  Para  minimizar  a  rota,  resolveremos  um  Problema  de                

roteamento  de  veículo  capacitado  (PRVC)  aberto  com  janela  de  tempo  e  multi  depósitos.              

Estudo  de  caso  quantitativo,  com  coleta  de  dados  por  meio  de  entrevista  com  o  dono  da                 

empresa  foco  do  estudo.  A  coleta  de  dados  envolveu,  além  do  endereço  físico  dos  clientes,  o                 

horário  de  atendimento  aos  clientes  e  o  tamanho  da  frota  atual  da  empresa.  Devido  ao                

tamanho  da  instância,  utilizamos  uma  metaheurística  para  obtenção  da  rota.  Usando  a             

metaheurística Ruin and Recreate ,  resolvemos  o  problema  de  duas  formas,  um  separando  os              

nós  em  4  regiões,  para  obedecer  o  modelo  administrativo  utilizado  hoje  pela  empresa,  e  outro                

desconsiderando  restrições  de  região,  imputando  todos  os  1346  clientes  em  uma  mesma             

solução.  Obtivemos  para  o  primeiro  um  resultado  que  reduziria  os  gastos  com  percurso  em               

33%,  utilizando  5  veículos  a  menos  que  rotina  atual,  enquanto  para  o  segundo,  o  gasto  foi                 

reduzido   em   37%,   com   7   veículos   a   menos.  

Palavras-chave :  Problema  de  roteamento  de  veículos,  Janela  de  tempo,  Metaheurística,  Ruin            

and   recreate;  
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ABSTRACT  

This  study  seeks  to  find  a  route  to  minimize  logistical  costs  in  the  newspaper  delivery                

company,  a  Vehicle  routing  problem.  The  company  in  question  is  located  in  the  “ Região  dos                

Lagos ”  of  Rio  de  Janeiro  and  has  4  depots  and  1346  customers.  To  minimize  a  route,  solve  an                   

open  vehicle  routing  problem  (VRP)  with  a  time  window  and  multiple  depots.  Quantitative              

case  study,  with  data  collection  through  an  interview  with  the  owner  of  the  company  that  is                 

the  focus  of  the  study.  Data  collection  involves,  in  addition  to  the  physical  address  of  the                 

customers,  the  customer  service  hours  and  the  size  of  the  company's  current  fleet.  due  to  the                 

size  of  the  stance,  a  metaheuristic  was  used  to  test  the  route.  Using  a  Ruin  and  Recreate                  

metaheuristic,the  problem  was  solved  in  2  ways,  separating  the  nodes  into  4  regions,  to               

comply  with  the  administrative  model  used  by  the  company  today,  and  one  without              

considering  the  regions,  imputing  all  1346  customers  in  the  same  solution.  It  obtained  the  first                

result  resulting  from  the  reduction  of  expenses  with  tracking  by  33%,  using  5  vehicles  with                

less  current  routine,  while  during  the  second,  the  expense  was  reduced  by  37%,  with  7  less                 

vehicles.  

Keywords :   Vehicle   routing   problem,   Time   window,   Metaheuristics,   Ruin   and   recreate;  
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1.   INTRODUÇÃO  

 

      1.1   Contexto   Geral  

Segundo  Ballou  (2006),  o  transporte  é,  dentre  as  atividades  logísticas,  a  que  absorve  a               

maior  porcentagem  dos  custos.  Além  disso,  Ballou  (2006)  também  afirma  que  o  transporte              

representa   normalmente   entre   um   e   dois   terços   dos   custos   logísticos  

Segundo  dados  do  Guia  do  Transportador  (2020)  o  mercado  de  logística  é  estimado              

em  U$$  70  bilhões.  Desse  total  o  custo  relativo  ao  transporte  responde  pela  maior  parcela,                

variando  entre  4%  e  25%  do  faturamento  bruto,  e  em  muitos  casos,  superando  o  lucro                

operacional.  Os  gastos  das  empresas  brasileiras  com  logística  atualmente  correspondem  a            

60%   para   transporte   e   40%   para   armazenagem,   administração   de   pedidos   e   estoque.  

A  distribuição  de  meio  de  transportes  logísticos  no  Brasil,  é  dividida  entre             

Rodoviário(61,8%),  Ferroviário(19,5%),  Aquaviário(13,8%),  Dutoviário(4,6%)  e      

Aéreo(0,3%).  

Segundo  um  estudo  recente,  feito  em  2015  pelo  SEBRAE,  40%  desses  pequenos             

negócios  estão  no  setor  de  serviços,  38%  estão  no  setor  de  comércio,  9%  estão  no  setor  de                  

agropecuária,   9%   estão   no   setor   industrial   e   4%   estão   no   setor   de   construção.  

Empresas  menores,  não  possuem  essa  cultura,  e  segundo  estudos  realizados  pelo            

Serviço  Brasileiro  de  Apoio  à  Micro  e  Pequenos  Empresários  (SEBRAE,  2015),  as  pequenas              

e  médias  empresas,  cujo  faturamento  não  excede  $  12  milhões  anuais,  têm  crescido  muito  nos                

últimos  anos.  Os  pequenos  negócios  (MPE)  representam  99%  dos  estabelecimentos  existentes            

no  Brasil,  e  respondem  por  48%  dos  empregos  com  carteira  assinada  no  setor  privado,               

gerando  em  torno  de  16,1  milhões  de  Reais.  Considerando  as  médias  empresas,  esse  valor               

passa   para   70%   dos   empregos   com   carteira   assinada.   

Toth  e  Vigo  (2002)  atribuem  grandes  economias  ao  uso  de  procedimentos            

computadorizados  para  o  planejamento  da  distribuição,  variando  de  5%  a  20%  do  custo  total               

de   transportes,   sendo   estes   custos   responsáveis   por   até   20%   do   preço   dos   bens   de   consumo.   
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Uma  grande  dificuldade  para  as  pequenas  e  médias  empresas  é  ter  capital  suficiente              

para  fazer  o  investimento  necessário  em  tecnologia.  A  rapidez  com  que  essas  mudanças              

impactam  o  mercado  pode  representar  estar  ao  lado  das  grandes  corporações  ou  entrar  em               

declínio   pela   defasagem   de   seus   recursos   (MARQUES,   2018).  

A  partir  do  momento  que  uma  companhia  venceu  o  desafio  de  ter  capital  financeiro               

para  investir  em  inovações,  precisa  ter  em  seu  quadro  de  funcionários  pessoal  capacitado  para               

utilizar  esses  recursos  no  dia  a  dia.  Há  casos  de  grandes  corporações,  por  exemplo,  que                

mesmo  contando  com  bons  recursos  financeiros  tiveram  problemas  na  implantação  de            

soluções  tecnológicas  pelo  simples  fato  de  que  os  colaboradores  não  sabiam  como  operá-las              

(MARQUES,   2018).  

O  estudo  de  Eksioglu  et  al.  (2009)  revelou  1021  artigos  sobre  PRV  como  o  tópico                

principal,  publicados  entre  1959  e  2008.  O  número  de  livros  (e.g.  Golden,  Raghavan  e  Wasil,                

2008;  Toth  e  Vigo,  2002,  2014)  e  uma  considerável  quantidade  de  procedimentos,  também              

contribuíram  para  a  literatura  de  PRV  que  existem  atualmente.  Ainda  segundo  Eksioglu  et  al.               

(2009),  a  produção  literária  sobre  PRV,  tem  crescido  exponencialmente  em  um  ritmo  de  6%  a                

cada   ano.  

O  estudo  de  Kris  Braekers  (2016)  revelou  a  seguintes  distribuição  por  métodos  e              

características:  

Método  

aplicado  

Nº   de  

modelos  

Média  2009  

 

2010  

 

2012  

 

2013  

 

2014  

 

2015  

 

Metaheurística  233  71,25%  65%  63%  65%  80%  76%  65%  

Método   exato  56  17,13%  17%  20%  26%  13%  17%  19%  

Heurística  

clássica  

32  9,79%  11%  15%  15%  4%  5%  10%  

Tabela   1   -   métodos   aplicados   na   literatura  

12  
 



/

A  Tabela  1  ilustra  o  número  de  métodos  aplicados  na  literatura,  e  sua  correspondência               

do   total   do   tema   ao   longo   dos   anos.  

Característica  Nº   de  

modelos  

média  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Veículos  

capacitados  

296  90,52%  91%  96%  91%  85%  88%  94%  87%  

Frota   heterogênea  54  16,51%  30%  11%  15%  13%  27%  9%  10%  

Janela   de   tempo  124  37,92%  28%  41%  44%  42%  43%  39%  23%  

Múltiplo   depósitos  36  11,01%  4%  4%  15%  13%  11%  14%  19%  

Tabela   2   -   tipos   de   PRV   na   literatura  

A  tabela  2,  mostra  a  quantidade  de  trabalhos  que  continham  as  restrições  de              

capacidade,  frota  heterogênea,  janela  de  tempo,  e  múltiplos  depósitos.  Assim  como  o             

percentual   de   vezes   que   essas   características   são   abordadas   na   literatura.  

Nesse  contexto,  o  trabalho  visa  apresentar  um  modelo  de  roteamento  de  veículos,  que              

se  aplica  em  uma  empresa  de  pequeno  porte  que  realiza  entrega  de  jornais  e  revistas  em  mais                  

de   duas   mil   residências   na   região   dos   lagos   do   Rio   de   Janeiro.  

   1.2   Objetivo   geral   e   específico  

O  objetivo  geral  deste  trabalho,  através  de  um  caso  real,  aplicar  técnicas  de  pesquisa               

operacional,  que  visa  a  otimização  das  rotas,  e  consequentemente  redução  de  custos  logísticos              

da   empresa   aqui   estudada.  

Para  se  atingir  o  objetivo  geral,  os  seguintes  objetivos  específicos  precisarão  ser             

alcançados:  

● Coleta   de   dados;   

● Validação   de   dados;  

● Caracterização   do   problema   da   empresa;  
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● Comparar   eficiência   do   software   utilizado   frente   a   resultados   ótimos;  

● Definição   do   modelo;  

● Estratégia   de   resolução:   Métodos   ótimos   ou   aproximados;  

● Comparação   de   rotas   obtidas   com   as   rotas   praticadas   pela   empresa;  

 

    1.3   Pergunta   da   Pesquisa   

Ao   final   desse   estudo   de   caso,   pretende-se   responder   o   seguinte   objetivo   geral:  

● Qual   a   rota   que   minimiza   os   custos   de   entrega?  

E   os   seguintes   objetivos   específicos:  

● Quantos  veículos  são  necessários  para  que  a  empresa  conclua  as  entregas  na  de  tempo               

desejada?  

● A   Heurística   concluiu   um   resultado   ótimo?    Se   não,   o   quão   distante   ficou?  

● Se  houve  minimização  da  rota  atual,  quanto  a  empresa  economizou  em  custos             

operacionais?  

   1.4   Apresentação   da   Empresa  

A  empresa  em  questão,  é  uma  empresa  de  distribuição  de  jornais  e  revistas  por               

assinatura  localizada  na  região  dos  lagos,  uma  empresa  que  se  enquadra  na  problemática              

tratada  anteriormente.  Uma  empresa  de  pequeno  porte  com  necessidade  de  redução  de  custos.              

Atualmente  a  empresa  conta  com  18  veículos  e  4  centros  de  distribuição.  Todos  os  veículos                

são   próprios,   e   a   empresa   possui   um   motorista   para   cada   veículo.   

Cerca  de  66,67%  dos  custos  atuais  da  empresa,  são  relacionados  diretamente  a             

transporte.  Atualmente,  a  empresa  não  possui  nenhuma  ferramenta  para  otimização  da  rota  de              

entrega  de  jornais  e  revistas,  as  rotas  são  entregues  aos  motoristas,  e  como  geralmente  os                

clientes  são  fixos,  os  motoristas  ficam  a  cargo  da  elaboração  do  roteiro.  O  aperfeiçoamento  ao                

longo  do  tempo  pode  existir  de  acordo  com  a  experiência  do  motorista.  Porém  o  grande                

número   de   clientes   sugere   que   a   rota   tem   oportunidade   de   melhoria,   e   ganho   de   margem.  

 

   1.5   Limitações  

 O  modelo  desenvolvido  é  baseado  em  um  estudo  de  caso,  considerando  as  restrições  e                

as  características  da  empresa  estudada.  A  aplicação  do  modelo  em  demais  empresas  do              
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mercado  que  não  sejam  semelhantes  à  empresa  estudada  pode  não  atender  às  expectativas              

devido   à   necessidade   de   adaptações.  

 

  1.6   Importância   do   Estudo  

 Considerando  os  altos  custos  em  transporte,  até  uma  pequena  redução  percentual  pode              

considerar  uma  grande  redução  nos  custos  e  consequente  aumento  do  resultado  da  empresa.              

O  estudo  poderá  ser  adaptado  a  qualquer  empresa  que  seja  responsável  pela  distribuição  do               

seu  produto,  assumindo  os  custos  relativos  a  esta  operação.  Com  este  estudo,  podemos              

explorar  ainda  mais  o  tema  de  métodos  computacionais  e  quantitativos  na  aplicação  de              

problemas   de   roteamento   de   veículos   e   redução   de   custos   de   transporte.   

 

1.7   Estrutura   do   Trabalho  

O  primeiro  capítulo  do  trabalho  contém  a  parte  introdutória,  abordando  as            

considerações  iniciais,  justificativas  da  escolha  do  tema,  da  empresa  foco  do  estudo,  o  escopo               

do  trabalho,  a  formulação  de  hipóteses,  elaboração  dos  objetivos,  definição  da  metodologia  e              

apresentação   da   problemática.  

O  segundo  capítulo  contém  a  revisão  bibliográfica,  sendo  esta  desdobrada  em  uma             

visão  geral  acerca  do  problema  de  roteamento  de  veículos,  uma  abordagem  dos  métodos              

exatos  para  solução  deste  problema  e  uma  exposição  de  algumas  aplicações  de  métodos              

heurísticos.   

O  terceiro  capítulo  aborda  o  desenvolvimento  do  problema,  trazendo  a  formulação  do             

PRV,  com  todos  os  dados  necessários  para  resolução.  Em  seguida  os  métodos  e  algoritmos               

utilizados,  além  todos  os  resultados  obtidos  divididos  em  duas  seções:  Resultado  por  região  e               

resultado   total.  

O  quarto  capítulo  é  a  conclusão  do  trabalho,  onde  são  levantados  pontos  de  debate               

sobre  vantagens  e  desvantagens  de  ambos  resultados.  Elenca  todos  os  objetivos,  como  foram              

resolvidos  e  quais  as  respostas  obtidas,  além  de  comparar  com  as  expectativas  antes  de               

realizar  o  trabalho.  No  final  são  levantados  pontos  de  tempo  de  execução  das  soluções  e                

sugestões   para   trabalhos   futuros.  

O  quinto  e  último  capítulo  faz  referência  de  todo  tipo  de  material  citado  neste  estudo,                

sendo   eles   livros,   artigos   e   sites.  
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2    -   Referencial   Teórico  

2.1   -   Problema   do   Caixeiro   Viajante    ( PCV )  

Segundo  Marcos  Arenales  em  seu  livro  “Pesquisa  Operacional”,  O Problema  do  Caixeiro              

Viajante  ( PCV )  é  um  problema  que  tenta  determinar  a  menor  rota  para  percorrer  uma  série  de                 

cidades  (visitando  uma  única  vez  cada  uma  delas),  retornando  à  cidade  de  origem.  Ele  é  um                 

problema  de otimização NP-difícil  inspirado  na  necessidade  dos  vendedores  em  realizar            

entregas  em  diversos  locais  (as  cidades)  percorrendo  o  menor  caminho  possível,  reduzindo  o              

tempo   necessário   para   a   viagem   e   os   possíveis   custos   com   transporte   e   combustível.   

O  problema  clássico  e  mais  importante,  objeto  de  grande  número  de  trabalhos  na              

literatura,  trata  da  minimização  da  distância  da  rota  percorrida.  Considere  um  grafo  não              

orientado ,  em  que  o  conjunto consiste  de cidades  e  representa  o  conjunto  de  V , )G = ( E      N   n       

arestas  entre  cidades.  Suponha  que  G  é  um  grafo  completo,  isto  é,  para  qualquer  par  de                 

cidades ,  existe  uma  aresta  ( ).  A  distância  entre  as  cidades  e  é ,  e  , , =  i j ∈ N i / j     ,i j       i   j   cij
 
   

quando = ,  o  problema  é  dito  simétrico;  caso  contrário,  é  chamado  de  assimétrico.  Um  cij cji              

caixeiro  deve  visitar  cidades,  passando  por  cada  cidade  somente  uma  vez,  e  retornar  à    n             

cidade  de  partida.  Este  ciclo  hamiltoniano,  ou  rota,  de  distância  mínima.  Este  é  um  dos                

problemas  combinatórios  mais  conhecidos  e  pesquisados  devido  à  sua  aplicação  em  diversas             

área,  tais  como  manufatura  de  circuitos,  programação  da  produção,  telecomunicações  e            

sequenciamento   de   DNA.  
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Definição   das   variáveis  

xij= {0 caso contrário
1 se o caixeiro vai diretamente da cidade i à cidade j, i=j/  

E   considere   o   seguinte   modelo:  

     min                                                                               (1) x∑
n

i=1
∑
 

j>i
cij ij  

                                                           (2) ,  i , ..,∑
 

j<i
xji + ∑

 

j>i
xji = 2  = 1 . n  

                                                                                     (3)  x ∈ Bn(n 1) 2− /  

                            (4) ∑
 

i∈S
∑
 

j ∈Sj>1 /
xij + ∑

 

i∈S
∑
 

j ∈Sj>1 /
xij ,≥ 2 , ∣S∣ ],S ⊂ N  ≤ [ 2

n  

                                      (5)  S∣ , S , ∣S∣ ∣ ∑
 

 i∈S
∑
 

j ∈Sj>i

xij ≤ ∣ − 1  ⊂ N  ≤ ∣ 2
n  

                                                   (6) ,∑
n

i=1
xij = 1           j , .., ,  j =   = 1 . n  / i  

                                                   (7) ,∑
n

j=1
xij = 1           i , .., ,  i =   = 1 . n  / j  

                                                                                       (8) x ∈ Bn(n 1)−  

 A  função  objetivo  (Eq.  1)  expressa  a  minimização  da  distância  total  da  rota,  e  as                 

restrições  (Eq.  2)  impõem  que  cada  cidade  tenha  somente  uma  cidade  sucessora  imediata  e               

uma  cidade  predecessora  imediata.  A  restrição  (Eq.  3)  indica  o  tipo  das  variáveis.  Uma               

solução   para   o   modelo   anterior   pode   pode   gerar   sub-rotas   desconexas.  

 Seja  S  uma  sub-rota,  por  exemplo,  S  =  {1,2,3,4}.  A  eliminação  de  sub-rotas  pode  ser                 

obtida  através  do  conjunto  de  restrições  (Eq.  4),  que  garantem  que,  para  cada  conjunto  S,                

existem  no  mínimo  duas  arestas  entre  as  cidades  de  S  e  as  cidades  não  pertencentes  a  S.  A                   

17  
 



/

cardinalidade  de  S  é  no  mínimo  3,  pois  um  ciclo  em  um  grafo  não  orientado  tem  pelo  menos  3                    

nós,  e  no  máximo ,  pois  ao  se  eliminar  ciclos  com  nós,  eliminam-se  ciclos  com     ][ 2
n        k      n − k

nós.   Por   exemplo,   a   restrição   que   elimina   a   sub-rota   S   =   {1,2,3,4}   é   dada   por:  

                         x15 + x16 + x17 + x25 + x26 + x27 + x35 + x36 + x37 + x45 + x46 + x47 ≥ 2  

Uma  forma  alternativa  de  eliminação  de  sub-rotas  é  dada  pela  restrição  (Eq.  5),  que               

corresponde  a  eliminar  uma  aresta  da  sub-rota.  Por  exemplo,  a  sub-rota é             {1, , , }S =  2 3 4  

eliminada   ao   se   impor  

                                x12 + x23 + x34 + x14 ≤ 3  

 Como  o  número  de  subconjuntos  distintos  de  um  conjunto  de  cardinalidade é  2,             k   

segue  se  que  os  conjuntos  de  restrições  (Eq.  4)  e  (Eq.  5)  têm  cardinalidade  da  ordem  de                  

,  mostrando  o  crescimento  exponencial  dessas  restrições  como  o  número  e  cidades. ,2k k ≥ 6             

Para   somente   as   restrições   (Eq.   2)   impedem   a   ocorrência   de   sub-rotas. ,k ≤ 5  

Em  problemas  definidos  em  um  grafo  orientado  completo  G  =  ( ),  como  por           ,V E    

exemplo  em  problemas  assimétricos,  isto  é, em  que agora  representa  o  conjunto  de       = ,  cij / cji   E      

arcos,   a   formulação   do   caixeiro-viajante   é   alterada   para  

                                min       x ∑
n

i=1
 ∑

n

j =1 j=i/

cij ij  

e   as   restrições   (Eq.   4)   e   (Eq.   5)   tornam-se  

                      (9)                    , S , 2 S∣ [ ] ∑
 

   i∈S,j∈S
xij ≥ 1  ⊂ N  ≤ ∣ ≤ N 2

n  

                                       (10) S∣ , S , 2 S∣ ]∑
 

i∈S
∑
 

j∈S
xij ≤ ∣ − 1  ⊂ N  ≤ ∣ ≤ [ 2

n  

Note  que  as  restrições  (Eq.  6)  e  (Eq.  7)  correspondem  às  restrições  do  problema  de                

designação  a  restrição  (Eq.  8)  mostra  que  o  número  de  variáveis  é  o  dobro  em  relação  ao  caso                   

simétrico.  Além  disso,  cada  rota  deve  entrar  e  sair  de  cada  subconjunto de  cidades.  assim  a             S     
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eliminação  de  uma  sub-rota  requer  que  a  rota  deixe  cada  subconjunto pelo  menos  uma  vez,            S     

e  isso  é  expresso  pelas  restrições  (Eq.  9).  As  restrições  (Eq.  10)  têm  a  mesma  interpretação  de                  

(Eq.   5).  

 

Figura   1.   Ilustração   de   sub-rotas  

A  Figura  1  remete  a  exemplos  de  sub-rotas  que  podem  ser  formadas  em  TSP’s  de  4  ou                  

mais   nós.     Será   demonstrado   a   seguir,   a   otimização   de   um   problema   de   TSP:  

O  exemplo  em  questão,  é  um  problema  de  TSP  com  um  depósito  e  3  cliente,  que                 

possuem   o   seguinte   distanciamento:  

Id  x  y  

Dep  30  70  

CT1  50  10  

CT2  140  80  

CT3  120  70  

                                                     Tabela   3   -   Posição   cartesiana   dos   nós  

A   tabela   3   traz   a   localização   cartesiana   exata   dos   nós   do   exemplo   em   questão.  
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Figura   2.   Representação   cartesiana   de   nós  

Podemos  observar  graficamente  na  figura  2,  a  disposição  cartesiana  dos  nós,            

representados   por   círculos,   e   o   depósito,   representado   pelo   quadrado.  

nó  0  1  2  3  

0  0  63,25  110,45  90,00  

1  63,25  0  114,02  92,20  

2  110,45  114,02  0  22,36  

3  90,00  92,20  22,36  0  

Tabela   4   -   Matriz   distância   do   TSP  

A   tabela   4   mostra   a   distância   para   de   um   nó   para   outro,   nota-se   que   o   problema   é  

simétrico,   ou   seja,   . xij = xji  
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X01  X02  X03  X10  X12  X13  X20  X21  X23  X30  X31  X32  

63,25  110,45  90,00  63,25  114,02  92,20  110,45  114,02  22,36  90,00  92,20  22,36  

Tabela   5   -   Distância   xij   TSP  

Na   tabela   5,   temos   a   visão   simplificada   da   matriz   distância.  

A   função   objetivo   é   a   Eq(1),   composta   por   variáveis   : x ∈ {0; }1   

                                                                min   x∑
n

i=1
∑
 

j>i
cij ij   

Que   quando   expandida   é   representada   por:  

  min   63, 5 110, 5 90 63, 5(x01 ×  2  + x02 ×  4 + x03 ×   + x10 ×  2  + 114, 2x12 ×  0  

92, 0 10, 5 114, 2 2, 6 90+ x13 ×  2 + x20 × 1 4 + x21 ×  0 + x23 × 2 3 + x30 ×   + x31  

) 92, 0 2, 6×  2 + x32 × 2 3  

As   restrições   da   Eq(2)   garantem   que   todo   nó,   tenha   apenas   uma   entrada,   e   uma   saída. 

                                        ,  i , .., ∑
 

j<i
xji + ∑

 

j>i
xji = 2  = 1 . n   

Expandindo   a   equação   em   questão,   temos:  

x01 + x02 + x03 + x10 + x20 + x30 = 2  

x01 + x10 + x12 + x13 + x21 + x31 = 2  

x02 + x12 + x20 + x21 + x23 + x32 = 2  

x03 + x13 + x23 + x30 + x31 + x32 = 2  
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Figura   3.   Representação   cartesiana   de   sub-rotas   no   TSP  

A   figura   3   apresenta   o   resultado   obtido   somente   com   as   restrições   abordadas   até   o  

momento.   Como   observado   o   problema   pode   apresentar   Sub-rotas.  

 

Figura   4.   Exemplo   de   sub-rota   com   4   nós  

A  falta  de  restrições  para  eliminação  de  sub-rotas,  pode  causar  um  resultado  como              

mostrado   na   figura   4  
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 Logo  é  necessário  o  uso  das  restrições  de  eliminação  de  sub-rota  Eq(5)  para               

eliminá-las:  

                              S∣ , S , ∣S∣ ∣ ∑
 

    i∈S
∑
 

j ∈Sj>i

xij ≤ ∣ − 1  ⊂ N  ≤ ∣ 2
n   

Pode   ser   expandida   da   seguinte   forma:  

x01 + x10 + x23 + x32 ≤ 2  

x02 + x20 + x13 + x31 ≤ 2  

x03 + x30 + x21 + x12 ≤ 2  

Garantindo   a   eliminação   de   sub-rotas,   temos   como   resultado   ótimo:  

 

Figura   5.   Representação   cartesiana   de   solução   de   TSP  
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Após  adicionar  restrições  de  eliminação  de  sub-rotas  no  nosso  modelo,  obtemos  o             

resultado   desejado,   observado   na   figura   5.  

Função   objetivo:  

88, 6c02 × x02 + c10 × x10 + c23 × x23 + c31 × x31 = 2 8  

2.2   -   Problema   de   roteamento   de   veículo   (PRV)  

 Dantzig  e  Ramser  (1959)  foram  os  primeiros  a  apresentar  o  “truck  dispatching  problem”               

modelando  como  uma  frota  de  caminhões  homogêneos  podem  atender  a  demanda  de  gasolina              

em  uma  série  de  postos  de  gasolina  para  uma  central  com  a  mínima  distância  percorrida.  É                 

uma   variação   do   Problema   do   Caixeiro   Viajante   (GUTIN   &   PUNNEN,   2007)  

 O  Problema  de  roteamento  de  veículos  (PRV)  busca  modelar  e  entregar  o  melhor  resultado                

possível  na  otimização  de  rotas.  Esse  tipo  de  problema  pode  considerar  variáveis  como              

capacidade,  intervalo  de  tempo  que  a  entrega  deve  ser  feita,  e  frotas  heterogêneas  que  partem                

de  um  ou  mais  depósitos  para  percorrer  vários  destinos,  e  por  fim  entregar  uma  ou  mais  rotas                  

ótimos.   As   variáveis   a   serem   utilizadas   dependem   da   particularidade   do   seu   problema.  

 Laporte  (1992)  define  o  Problema  Clássico  de  Roteamento  de  Veículos  e  mostra  uma  visão                

geral  das  diversas  abordagens  utilizadas  para  solucioná-lo.  Estas  se  desdobram  em  algoritmos             

exatos,  que  encontram  a  solução  ótima  para  o  problema,  e  algoritmos  heurísticos,  que  buscam               

uma   boa   solução   viável,   mas   que   não   é   necessariamente   a   solução   ótima.  

 O  PRV  pode  ser  definido  da  seguinte  forma:  Seja  G  =  (V,A)  um  grafo  onde  V  =  {0,...,n}  é                     

um  conjunto  de  vértices  representando  localidades  (clientes  ou  cidades)  com  o  depósito             

localizado  no  vértice  0,  e  A  é  o  conjunto  de  arcos.  Cada  arco  (i,j),  i ≠  j,  é  associado  a  uma                      

matriz  de  distâncias  C=  ( )  não  negativas.  Em  alguns  contextos,  também  pode  ser     ijC       ijC     

interpretado  como  o  custo  de  viagem  ou  o  tempo  de  viagem.  Quando  C  é  simétrico  (isto  é,  a                   

distância/tempo/custo  de  i  para  j  é  o  mesmo  de  j  para  i),  é  conveniente  substituir  A  por  um                   

conjunto  E  de  arcos  não  direcionados.  Além  disso,  assumimos  que  existem  veículos            K   

disponíveis  no  depósito,  onde .  Quando  é  dito  ser  fixo.  Quando       K L ≤ K ≤ K U   K L =  K U       

1  e = ,  é  dito  ser  livre.  Quando  não  é  fixo,  faz  sentido  associar  um K L =    K U  n − 1  K       K         
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custo  fixo  ao  uso  do  veículo.  Como  simplificação,  Laporte  (1992)  ignorou  estes  custos,  e   f              

partiu-se  do  princípio  de  que  todos  os  veículos  são  idênticos  e  têm  a  mesma  capacidade .  O                Q   

PRV   consiste   em   planejar   um   conjunto   de   rotas   de   menor   custo   do   veículo,   de   tal   forma   que:  

(i)     Cada   vértice   em   é   visitado   apenas   uma   vez   por   exatamente   um   veículo; ∖{0}V  

(ii)     Todas   as   rotas   se   iniciam   e   terminam   no   depóstido;  

(iii)    As   seguintes   restrições   devem   ser   respeitadas:  

a. Restrição  de  capacidade:  a  cada  vértice é  atribuído  um  peso        0i >      

não-negativo  (ou  demanda) e  a  soma  dos  pesos  de  qualquer  rota  do     d i          

veículo   não   pode   exceder   a   capacidade   do   veículo;  

b. O  número  de  vértices  em  cada  rota  é  limitado  a  (este  é  um  caso  especial  de           q        

(a)   com   para   todo   ); 1d i  =   0  e Qi >  = q  

c. Restrição  de  tempo  total:  o  comprimento  de  qualquer  rota  não  pode  exceder             

um  limite  fixado  L,  sendo  este  comprimento  constituído  pelos  tempos  de            

viagem   e   pelos   tempos   de   parada   em   cada   vértice   da   rota. cij si  i  

d. Janelas  de  tempo:  o  vértice  deve  ser  visitado  dentro  do  intervalo  de  tempo      i          

  e   é   permitido   tempo   de   espera   no   vértice   ; a , ][ i bi i  

e. Precedência  entre  pares  de  vértices:  o  vértice pode  ter  de  ser  visitado  antes  do        i        

vértice   .j  

Pode   se   encontrar   uma   série   de   outras   variantes   na   literatura.  

Considere   a   seguinte   formulação:  

Variáveis:  

=   {1,   se   o   veículo   percorre   o   arco   ( } xijk k , ), ∀k , (i, )i j  ∈ K ∀ j ∈ E  

          {0    caso   contrário  
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                           min                                                       (11) x∑
 

k∈K
∑
 

(i,j)∈E
cij ijk  

                                                                       (12) , ∀i∑
 

k∈K
∑
 

j∈N
xijk = 1  ∈ C  

                                          (13)                        , ∑
 

i∈C
di ∑

 

j⊂N
xijk ≤ Q k∀ ∈ K  

                                      (14)                       x ,    ∀k   ∑
 

 i∈N
∑
 

j∈N
1ij ij ≤ D  ∈ K  

                                                  (15)                         ∑
 

j⊂N
x0jk , ∀k= 1  ∈ K   

                    (16)                       , ∀h , ∀k ∑
 

i∈N
xihk − ∑

 

j⊂N
xhjk = 0  ∈ C  ∈ K  

                                              (17)                        , ∀k ∑
 

i∈N
xi.n+1.k = 1  ∈ K  

                             (18) S∣ , S , S∣ ∣, ∀k∑
 

i∈S
∑
 

j∈S
xijk ≤ ∣ − 1  ⊂ C 2 ≤ ∣ ≤ ∣ 2

n  ∈ K  

                                                                                              (19) x ∈ BK∣E∣  

 A  função  objetivo  (Eq.  11)  representa  a  minimização  do  custo  total  das  rotas.  As  restrições                 

(Eq.  12)  asseguram  que  cada  cliente é  designado  a  um  único  veículo.  As  restrições  (Eq.  13)       i           

impõem  que  a  demanda  total  de  cada  rota  do  veículo  não  excede  a  capacidade do           k      Q  

veículo.  As  restrições  (Eq.  14)  garantem  que  a  duração  de  cada  rota  do  veículo  não  excede               k    

o  limite As  restrições  (Eq.  15),  (Eq.  16)  e  (Eq.  17)  representam  restrições  de  fluxo  em   .D               

redes,  que  exigem  que  cada  veículo parta  do  depósito  (nó  0)  somente  uma  vez,  deixe  o  nó       k            h  

se  e  somente  se  entrar  neste  nó,  e  retorne  ao  depósito  (nó somente  uma  vez.  As             )n + 1     

restrições  (Eq.  17)  são  redundantes,  mas  são  mantidas  no  modelo  para  enfatizar  a  estrutura  de                
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redes.  As  restrições  (Eq.  18)  garantem  a  não-  existência  de  sub-rotas,  e  a  restrição  (Eq.  19)                 

indica   o   tipo   de   variável.  

 Se  o  número  de  veículos  no  modelo  (Eq.  11)-(Eq.  19)  for  um  parâmetro  fixo  ou  um                  

limitante  superior  igual  a remova  o  arco  ( .  Caso  contrário,  se  o  número  de     ,K    , )0 n + 1        

veículos  é  uma  variável,  atribua  um  custo a  cada  veículo  usado.  Isso  é  feito  impondo-se        cv         

Se é  grande,  o  modelo  primeiramente  minimiza  o  número  de  veículos  e,  em .c0,n+1 =− cv  cv             

segundo  lugar,  minimiza  o  custo  de  viagem.  Será  demonstrado  abaixo,  a  otimização  de  um               

problema   de   PRV:  

O  exemplo  em  questão,  é  um  problema  de  PRV  com  um  depósito  e  3  cliente,  que                 

possuem   a   seguinte   distribuição:  

Id  Demanda  x  y  

Dep  0  70  70  

CT1  50  20  10  

CT2  60  140  30  

CT3  50  90  70  

                                                   Tabela   6   -   posição   cartesiana   dos   nós   do   PRV  

No   PRV,   além   da   posição   dos   nós   do   depósito   e   dos   clientes,   como   visto   no   exemplo  

do   TSP,   consideramos   também   a   demanda   de   cada   nó.  
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Figura   6.   Representação   cartesiana   de   nós   de   um   PRV  

Podemos  observar  graficamente  na  figura  6,  a  disposição  cartesiana  dos  nós,            

representados   por   círculos,   e   o   depósito,   representado   pelo   quadrado.  

nó  0  1  2  3  

0  0  78,10  80,62  20,00  

1  78,10  0  121,66  92,20  

2  80,62  121,66  0  64,03  

3  20,00  92,20  64,03  0  

Tabela   7   -   Matriz   distância   do   PRV  

Verificando   a   tabela   7,   notamos   pela   matriz   distância,   que   se   trata   de   um   problema  

equidistante.  
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X01  X10  X02  X20  X03  X30  X12  X21  X13  X31  X23  X32  

78,10  78,10  80,62  80,62  20,00  20,00  121,66  121,66  92,20  92,20  64,03  64,03  

           Tabela   8   -   Distância   xij   no   PRV  

A   função   objetivo   é   a   Eq(11),   composta   por   variáveis   : x ∈ {0; }1   

                                                            min   x∑
 

k∈K
∑
 

(i,j)∈E
cij ijk   

Que   quando   expandida   é   representada   por:  

  min   78, 0 80, 2 20, 0 78, 0(x01 ×  1 + x02 ×  6 + x03 ×  0  + x10 ×  1  + 21, 6x12 × 1 6  

92, 0 0, 2 121, 6 4, 3 20, 0+ x13 ×  2 + x20 × 8 6 + x21 ×  6 + x23 × 6 0 + x30 ×  0  + x31  

) 92, 0 4, 3×  2 + x32 × 6 0  

As   restrições   da   Eq(12)   garante   que   cada   cliente   seja   designado   para   apenas   um   veículo.   

                                                           , ∀i ∑
 

k∈K
∑
 

j∈N
xijk = 1  ∈ C   

Expandindo   a   equação   em   questão,   temos:  

x01 + x21 + x31 = 1  

x02 + x12 + x32 = 1  

x03 + x13 + x23 = 1  

x10 + x12 + x13 = 1  

x20 + x21 + x23 = 1  

x30 + x31 + x32 = 1  
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Somente  essa  restrição,  não  garante  que  o  veículo  irá  sair  para  a  rota  com  a  quantidade                 

demandada   por   cada   cliente.  

Usando  o  exemplo  que  cada  veículo  tenha  capacidade  (Q)  igual  a  100.  Ao  executar  a                

rota   sem   usar   restrições   de   capacidade,   temos   o   caminho:  

 

Figura   7-   Representação   cartesiana   de   solução   de   PRV   sem   a   restrição   de   capacidade.  

Caminho  qual  não  seria  possível,  tendo  em  vista  que  as  demandas  dos  clientes  1,  2  e  3                  

ultrapassam   a   capacidade   do   veículo.  

 Logo  é  necessário  o  uso  das  restrições  de  capacidade  da  Eq(13),  que  garante  que  a                 

demanda   não   ultrapasse   a   capacidade   do   veículo   : K  

                               , ∀k   ∣ ∑
 

i∈C
di ∑

 

j⊂N
xijk ≤ Q  ∈ K   

Pode   ser   expandida   da   seguinte   forma:  
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d x1 12 + d x2 21 ≤ Q  

d x1 13 + d x3 31 ≤ Q  

d x2 23 + d x3 32 ≤ Q  

d x2 23 + d x3 32 ≤ Q  

d x1 12 + d x3 31 + d x2 23 ≤ Q  

d x2 21 + d x1 13 + d x3 32 ≤ Q  

d x2 21 + d x1 13 + d x2 23 ≤ Q  

d x1 12 + d x3 31 + d x3 32 ≤ Q  

Garantindo   que   a   capacidade   dos   veículos   não   seja   extrapolada,   temos   como   resultado  

ótimo: 

 

Figura   8.   Representação   cartesiana   da   solução   do   PRV  
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Observa-se   na   figura   8,   um   veículo   vai   direto   ao   CT   2   pela   rota   amarela,   enquanto   a  

outra   rota   é   representada   pela   linha   verde,   visitando   os   CT’s   um   e   três.   Mantendo   , 00Q = 1  

foram   necessários   2   veículos,   cada   rota   representada   por   uma   cor.   Atendendo   assim,   a  

restrição   de   capacidade.  

Função   objetivo:  

51, 4c10 × x101 + c022 × x02 + c03 × x03 + c31 × x31 = 3 5  

2.3   -   PRV   com   janelas   de   tempo  

A  primeira  formulação  de  PRV  com  janela  de  tempo  foi  apresentada  por  Malandraki              

(1989)  e  Malandraki  e  Daskin  (1992).  No  PRVJT ,  foi  fixado  um  número  de  veículos  com                 

capacidade  limitada,  para  atender  a  uma  série  de  clientes  com  demandas  fixas,  com  objetivo               

de   minimizar   o   tempo   total   da   rota.  

 Considere  uma  extensão  do  PRV  tal  que,  para  cada  cliente,  o  início  do  serviço  deve                 

estar  dentro  de  uma  janela  de  tempo  [ Os  veículos  deixam  o  depósito  no  instante        , ], .ai bi i ∈ C        

()  e  devem  retornar  durante  o  intervalo  [ Um  veículo  pode  chegar  em  um  cliente        , ].an+1 bn+1        

antes  de  sua  janela  de  tempo  e  esperar  sem  custo.  Este  é  um  problema  de  roteamento  de                  

veículos   com   janelas   de   tempo,   e   para   formulá-lo,   considere   a   variável   adicional  

=   instante   em   que   o   veículo     começa   a   servir   o   cliente   Sik k , ∀k , ∀i .i  ∈ K  ∈ C  

Restrições   adicionais  

Se   o   veículo     deixa   o   nó   e   viaja   para   o   nó   ,   então   não   pode   chegar   em   antes   de k i j j  

sik + tij :  

                                                      (20) (s ) , ∀(i, ) , ∀kxijk ik + tij − sjk ≤ 0  j ∈ E   ∈ K  

Todas   as   janelas   de   tempo   devem   ser   respeitadas:  

                                                                (21) ,ai ≤ sik ≤ bi i 0}, ∀k∀ ∈ N − {  ∈ K  
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A   restrição   (RV10)   pode   ser   linearizada   da   seguinte   maneira.   Seja   =   max{ M ij

, }.bi + sik + tij 0  

                                              (21) 1 )M , ∀(i, ) , ∀ksik + tij ≤ sjk + ( − xijk ij  j ∈ E  ∈ K  

O  modelo  matemático  associado  ao  PRVJT  consiste  de  (Eq.  11)  sujeito  a  (Eq.  12),  (Eq.                

13),  (Eq.  15),  (Eq.  16),  (Eq.  17),  (Eq.  19),  (Eq.  21),  e  (Eq.  20)  ou  (Eq.  22).  A  restrição  (Eq.                     

21),  para  limita  o  tempo  total  de  viagem,  e  as  restrições  de  eliminação  de  sub-rotas   ,i = n + 1               

(RV8)  não  são  necessárias  aqui,  pois  as  restrições  (Eq.  22)  impedem  sub-rotas.  Considere,  por               

exemplo,   a   sub-rota   S=   {1,2,3,4}   da   figura   1.   De   (Eq.   22)   torna-se   impossível   essa   sub-rota.  

2.4   HEURÍSTICAS   E   METAHEURÍSTICAS   

O  problema  de  roteamento  de  veículos,  por  serem  de  natureza  combinatória,  ficam             

exponencialmente  mais  difíceis  de  se  resolver  de  acordo  com  o  aumento  do  tamanho  das               

instâncias.  Neste  caso  existe  a  opção  de  se  tratar  as  instâncias  grandes,  através  de  heurísticas                

e/ou   metaheurísticas.   

O  PRV  pertence  à  categoria  de  problemas  NP  –  difíceis  (OLIVEIRA,  2007),  que  são               

algoritmos  que  conjecturam  um  grande  aumento  de  tempo  à  medida  que  aumentam  os  nós,  ou                

seja,  a  dificuldade  de  encontrar  a  solução  aumenta  rapidamente  à  medida  que  o  número  de  nós                 

cresce.  Laporte  (1992)  cita  e  exemplifica  uma  série  de  algoritmos  exatos,  mas  reconhece  a               

limitação  que  estes  apresentam  ao  lidar  com  problemas  maiores  e  mais  complexos,  indicando              

as   metaheurísticas   como   um   campo   de   estudos   mais   promissor.   

Para   tratar   um   problema   NP-difícil,   devemos   sacrificar   uma   das   características:  

  1.   Resolver   o   problema   na   otimalidade  

  2.   Resolver   o   problema   em   tempo   polinomial   

Uma  heurística  pode  ser  definida  como  um  algoritmo  que  encontra  uma  solução  viável              

para  um  determinado  problema,  em  um  tempo  razoável,  mas  sem  a  garantia  de  que  esta  é  a                  

solução  ótima.  Segundo  Hillier  e  Lieberman  (2006),  o  procedimento  normalmente  é  um             
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algoritmo  iterativo  completo  em  que  cada  iteração  envolve  a  condução  de  uma  busca  por  uma                

nova  solução  que,  eventualmente,  poderia  superar  o  melhor  resultado  encontrado           

previamente.   

2.5   -    Heurísticas   de   melhorias   de   rotas  

Os  algoritmos  de  busca  local  são  frequentemente  usados  para  melhorar  as  soluções             

iniciais  geradas  por  outras  heurísticas.  A  partir  de  uma  determinada  solução,  um  método  de               

busca  local  aplica  modificações  simples,  como  trocas  de  arco  ou  movimentos  de  clientes,  para               

obter  soluções  vizinhas  de  custo  possivelmente  melhor.  Se  uma  solução  melhor  for             

encontrada,  ela  se  tornará  a  solução  atual  e  o  processo  será  iterado;  caso  contrário,  um                

mínimo   local   foi   identificado.   

Uma  grande  variedade  de  heurísticas  de  melhoria  estão  disponíveis.  Estas  podem  ser             

subdivididas:i)  intra-rotas-single-route,  elas  operarem  em  uma  única  rota  de  cada  vez;  ou  ii)              

inter-rotas-multi-route,   considerarem   mais   de   uma   rota   simultaneamente.  

O  tipo  de  heurística  intra-rota  mais  comum  é  a  heurística  k-opt  para  o  TSP,  onde  k                 

arestas   são   removidas   da   solução   atual   e   substituídos   por   outras   k.   

2.5.1   -    Heurísticas   de   melhorias   de   rotas   -   2-OPT  

Partindo  de  uma  solução  viável,  tem-se  uma  rota  com  alguns  (ou  todos)  vértices,  e               

sabe-se  qual  a  sequência  em  que  estes  vértices  são  visitados.  O  desejo  agora  é  conseguir  uma                 

solução   viável,   que   seja   melhor   do   que   a   anterior,   alterando   a   ordem   de   visita.  

A  heurística  2-Opt  foi  proposta  primeiramente  por  Croes  (1958)  sendo  baseada  em             

trocas  entre  pares  de  arestas  de  grafos  que  representem  soluções  para  problemas  de              

permutação.  O  movimento  de  troca  remove  duas  arestas,  quebrando  o  circuito  em  dois              

caminhos,  e  os  reconecta  da  outra  maneira  possível.  São  verificadas  todas  as  possíveis  trocas               

para   o   grafo,   realizando   aquela   que   fornecer   o   melhor   ganho.   

Movimentos  2-Opt  somente  são  realizados  se  as  novas  arestas  incluídas  possuírem            

custo   menor   que   as   removidas.  
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2.5.2   -    Heurísticas   de   melhorias   de   rotas   -   k-OPT  

Generalizando  o  heurística  2-OPT  em  k  movimentos,  obtém-se  a  heurística  k-OPT            

descrita   a   seguir:  

1.  Obter  um  circuito  inicial  completo  admissível  → .  Fazer  o  circuito  corrente         C0      

CK = C0  

2.   Remover   k   arestas   do   circuito   corrente     ,   tornando-o   incompleto   →   . CK C i
k  

3.  Construir  todas  as  soluções  admissíveis  (circuitos  completos)  que  contenham  (o           C i
k   

circuito   incompleto).   

4.   Escolher   o   melhor   destes   circuitos   →   . C*  

5.  Se  comprimento( )  <  comprimento( )  então =  e  voltar  para  2.  Senão   C*   CK   CK C*       

parar.  

 

Figura   9.   Exemplo   de   melhorias   de   rota   pelo   método   2-opt.   Fonte:     Oliveira   &   Carravilha   (2009)  

A  figura  9  exemplifica  a  tentativa  de  obter  uma  rota  melhor  testando  os  grafos               

próximos   e   salvando   os   melhores   resultados.  

O  algoritmo  prosseguiria  a  partir  desta  solução  melhor,  até  que  algum  critério  de              

paragem   fosse   atingido   (número    máximo   de   trocas,   número   de   trocas   sem   melhoria,   etc.)   
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2.6   Metaheurística    Ruin   and   recreate  

 

Semelhante  ao  método  k-opt,  a  Heurística Ruin  and  recreate,  busca  melhorar  o             

caminho   existente   destruindo   rotas   e   criando   novas,   mas   em   uma   proporção   maior.  

O  método ruin  and  recreate  propõe  o  uso  dos  conceitos  bem  conhecidos  de Simulated               

Annealing ou Threshold  Accepting com  movimentos  grandes  no  lugar  de  pequenos.  Para             

problemas  "simples  estruturados",  como  o  Problema  do  Caixeiro  Viajante,  não  há  necessidade             

real  de  usar  movimentos  grandes,  porque  os  algoritmos  geralmente  oferecem  soluções  quase             

ótimas  com  movimentos  muito  pequenos.  Lidando  com  problemas  complexos,  no  entanto,            

encontramos  dificuldades  graves  ao  usar  esses  algoritmos  clássicos.  Se  considerarmos  redes            

de  área  ampla  ou  tarefas  de  roteamento  de  veículos  muito  complexas,  enfrentamos  problemas.              

Se  dermos  um  passo  de  uma  solução  para  uma  solução  vizinha,  as  qualidades  dessas  soluções                

podem  ser  drasticamente  diferentes,  ou  seja,  os gaps  nessas  áreas  problemáticas  podem  ser              

muito   "desiguais"   (SCHRIMPF   et   al.,   2000).  

Simulated  Annealing Trata-se  de  um  algoritmo  de  busca  local  baseado  no  conceito  de              

recozimento  ( “annealing” ).  O  processo  de  recozimento  consiste  em  aquecer  um  metal  até  o              

ponto  de  fusão  e  então  resfriá-lo  lentamente  permitindo  que  suas  moléculas  alcancem  uma              

configuração  de  baixa  energia  e  formem  uma  estrutura  cristalina,  livre  de  defeitos.  A  cada               

iteração,  a  função  objetivo  gera  valores  para  duas  soluções:  a  atual  e  a  escolhida.  Essas                

soluções  são  comparadas  e  então  as  soluções  melhores  que  a  atual  são  sempre  aceitas,               

enquanto  que  uma  fração  das  soluções  piores  que  a  atual  são  aceitas  na  esperança  de  se                 

escapar  de  um  mínimo  ou  máximo  local.  A  cada  iteração  a  temperatura  é  reduzida  o  que                 

diminui  a  probabilidade  de  escolha  de  uma  solução  menos  promissora  e  aumenta  a  tendência               

de   se   melhorar   a   solução   atual   ( CASTRO,   2016 ).  

Diversas  variantes  do  algoritmo  simulated  annealing  original  foram  propostas  na           

literatura,  as  quais  se  mostraram  úteis  na  adaptação  do  para  vários  problemas.  Algumas  destas               

não  geram  um  vizinho  aleatório,  mas  requerem  uma  amostragem  cíclica,  e  todos  os  vizinhos               

são  tentados  uma  vez  antes  de  qualquer  um  ser  considerado  pela  segunda  vez.  Connoly  (1990)                

afirma  que  esta  abordagem  aplicada  ao  problema  quadrático  de  alocação  funcionou  melhor             

que  o  simulated  annealing  padrão.  Entretanto,  há  também  relatos  de  alguns  autores  que              

tiveram   experiências   mal-sucedidas   com   esta   abordagem.  
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 Na  formulação  do  simulated  annealing  supõe-se  que  a  estrutura  de  vizinhança  é  bem               

definida  e  invariável  até  o  término  do  algoritmo.  Na  prática,  dependendo  do  problema  em               

mãos,  outros  esquemas  podem  funcionar  melhor.  Dueck  &  Scheuer  (1990)  propuseram  uma             

simplificação  do  algoritmo  simulated  annealing  onde  o  critério  de  aceitação  de  soluções  não              

depende  de  probabilidades.  Eles  consideram  um  limiar  determinístico,  t,  de  forma  que  eles              

aceitam  uma  solução  pior  se  a  diferença  entre  seu  valor  e  o  valor  de  uma  incumbente  for                  

menor  ou  igual  ao  limiar  t.  Este  novo  procedimento  foi  denominado  threshold  accepting              

(muitas   vezes   também   é   chamado   de   deterministic   annealing).   

A    Threshold   Accepting    é   uma   heurística   de   otimização.   Recursos   razoáveis     de   tais  

  heurísticas   de   otimização   incluem   o   seguinte   (BARR   et   al.,   1995):  

●   Primeiramente,   eles   devem   visar   boas   aproximações   ao   ótimo   global.   

● Em  segundo  lugar,  ele  deve  ser  robusto  às  mudanças  nas  características  do  problema,              

parâmetros   de   ajuste   e   mudanças   nas   restrições.   

● Em  terceiro  lugar,  eles  devem  ser  fáceis  de  implementar  para  muitas  instâncias  de              

problemas,   incluindo   novas.  

● Finalmente,  um  requisito  necessário  é  que  a  abordagem  da  solução  consista  em  um              

procedimento   que   não   depende   de   elementos   subjetivos   individuais.   

 

 
Figura   10.   Exemplificação   da   destruição   da   rota   para   formação   de   outra.   Fonte:   SCHRIMPF   (2000)  

 

A  figura  10  demonstra  uma  etapa  do  processo,  da  esquerda  para  direita  temos  o               

processo  de  destruição  da  rota,  e  formação  de  uma  completamente  nova.  O  exemplo  é               
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semelhante  ao  da  figura  9,  mas  em  uma  proporção  muito  superior,  justamente  para  aumentar  a                

possibilidade   de   melhoria   da   rota.  
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3.   DESENVOLVIMENTO  

 O  Problema  de  Roteamento  de  Veículos  Capacitado  definido  e  matematicamente  modelado             

nas  etapas  anteriores  foi  resolvido  com  a  utilização  da  metaheurística  Ruin  and  recreate.  Por               

pertencer  à  categoria  de  problemas  NP  –  difíceis,  a  busca  por  soluções  ótimas  para  PRVs  com                 

algoritmos  exatos  se  mostra  extremamente  limitada  e  em  alguns  casos  até  inviável,  conforme              

citado  por  Laporte  (1992).  Portanto,  optou-se  por  excluir  a  utilização  de  tais  métodos  do               

escopo   do   trabalho.   

  

3.1.   Problemática  

A  empresa  em  questão,  conta  atualmente  com  18  veículos,  e  cada  um  deles  com  150                

de  capacidade.  A  carga  horária  de  cada  entregador  é  de  4  horas,  que  inclui  a  preparação  dos                  

jornais  e  a  entrega,  restando  2  horas  e  meia  para  a  última.  Cada  cliente  possui  demanda  1,  e                   

após  todas  as  entregas  o  funcionário  pode  ir  para  casa,  sem  necessidade  de  voltar  para  um  dos                  

quatro   depósitos.  

Hoje,  as  rotas  são  divididas  pelos  4  depósitos,  localizados  na  cidade  de  Cabo  Frio,               

Saquarema,   Búzios   e   Araruama.   Seguindo   a   seguinte   distribuição:  

● Cabo  Frio  atende  as  cidades  de  Cabo  Frio,  Arraial  do  Cabo  e  São  Pedro  da                

Aldeia.  

● Saquarema   atende   a   cidade   de   Saquarema.  

● Búzios   atende   a   cidade   de   Búzios.  

● Araruama   atende   a   cidade   de   Araruama   e   Iguaba.  

Após  toda  análise  do  problema,  podemos  concluir  que  temos  um  problema  de  roteamento              

de   veículo   aberto,   múlti   depósitos,   capacitado   com   janela   de   tempo.   

Para  resolvê-lo  utilizaremos  uma  heurística  de Ruin  and  Recreate, através  do  algoritmo             

implementado   em   java   no   software   J-Horizon.   

 

   3.2.   J-Horizon  

Para  testar  a  eficiência  do  algoritmo,  realizamos  uma  série  de  testes  com  rotas  difíceis               

de  resultado  ótimo  conhecido,  com  o  objetivo  de  comparar  os  resultados  obtidos  pela              

Heurística,   com   os   resultados   ótimos.   
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Na  tabela  a  seguir  podemos  ver  a  comparação  de  cada  instância  de Uchoa  Et.al  retida                

do   site    http://vrp.atd-lab.inf.puc-rio.br/index.php/en/ .  

 

Nome  K  C  N  UB  

J-Horizo 

n   K  

J-Horizon  

UB  GAP  

X-n101-   k25  25  206  101  27.591  26  28.187,355  2,12%  

X-n106-   k14  14  600  106  26.362  14  26.596,244  0,88%  

X-n110-   k13  13  66  110  14.971  13  15.106,844  0,90%  

X-n115-   k10  10  169  115  12.747  10  12.933,427  1,44%  

X-n120-   k6  6  21  120  13.332  6  13.429,476  0,73%  

X-n125-   k30  30  188  125  55.539  30  57.722,576  3,78%  

X-n129-   k18  18  39  129  28.940  18  29.857,796  3,07%  

X-n134-k13  13  643  134  10.916  13  11.192,129  2,47%  

X-n139-k10  10  106  139  13.590  10  13.792,231  1,47%  

X-n143-k7  7  1190  143  15.700  7  16.049,274  2,18%  

X-n148-k46  46  18  148  43.448  46  46.501,319  6,57%  

X-n153-k22  22  144  153  21.220  23  21.782,133  2,58%  

X-n157-k13  13  12  157  16.876  13  16.977,384  0,60%  

X-n162-k11  11  1174  162  14.138  11  14.215,171  0,54%  

X-n167-k10  10  133  167  20.557  10  20.972,460  1,98%  

X-n172-k51  51  161  172  45.607  51  53.654,600  15,00%  

X-n176-k26  26  142  175  47.812  26  48.911,462  2,25%  

X-n181-k23  23  8  180  25.569  23  25.701,556  0,52%  

X-n186-k15  15  974  85  24.145  15  24.484,769  1,39%  

X-n190-k8  8  138  190  16.980  8  17.129,771  0,87%  

X-n195-k51  51  181  195  44.225  52  48.177,773  8,20%  

X-n200-k36  36  402  200  58.578  36  61.228,693  4,33%  

X-n204-k19  19  836  204  19.565  19  19.936,380  1,86%  

X-n209-k16  16  101  209  30.656  16  31.271,184  1,97%  

X-n214-k11  11  944  214  10.856  11  11.794,718  7,96%  
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X-n219-k73  73  3  219  117.595  73  120.747,500  2,61%  

X-n223-k34  34  37  223  40.437  34  42.174,778  4,12%  

X-n228-k23  23  154  228  25.742  23  25.994,210  0,97%  

X-n233-k16  16  631  233  19.230  17  19.553,134  1,65%  

X-n237-k14  14  18  237  27.042  14  27.451,845  1,49%  

X-n242-k48  48  28  242  82.751  48  87.366,918  5,28%  

X-n247-k50  50  134  247  37.274  50  38.045,913  2,03%  

X-n251-k28  28  69  251  38.684  28  40.055,023  3,42%  

X-n266-k58  58  35  266  75.478  59  81.411,960  7,29%  

X-n270-k35  35  585  270  35.291  36  36.273,503  2,71%  

X-n275-k28  28  10  275  21.245  28  21.692,280  2,06%  

X-n289-k60  60  267  289  95.151  61  106.328,707  10,51%  

X-n298-k31  31  55  298  34.231  31  36.329,854  5,78%  

X-n317-k53  53  6  317  78.355  53  79.754,114  1,75%  

X-n331-k15  15  23  331  31.102  15  31.888,153  2,47%  

X-n376-k94  94  4  376  147.713  94  150.553,275  1,89%  

X-n420-k130  130  18  420  107.798  130  121.011,329  10,92%  

X-n439-k37  37  12  439  36.391  37  37.176,813  2,11%  

X-n655-k131  131  5  655  106.780  131  110.544,329  3,41%  

                  AVG  3,37%  
Tabela   9   -   Testes   J-horizon  

 

Temos  na  tabela  9  o  nome  da  instância,  K  (Veículos  usados  pela  instância),  C               

(Capacidade  de  cada  veículo,  N  nós,  e  um  custo  de  UB.  Ao  lado  comparamos  o  custo  que  a                   

heurística   obteve   com   as   mesma   restrições,   e   a   sua   diferença   comparada   ao   resultado   ótimo.  

 

O  resultado  foi  muito  satisfatório,  tem  um  GAP  médio  de  apenas  3,37%  e  o  programa                

se  mostrou  eficiente  para  problemas  com  até  655  pontos  e  131  veículos,  tendo  um  GAP  de                 

apenas   3,41%.  
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O  J-Horizon  é  um  programa  em  java,  sua  engine  é  o jspirit (JSPRIT,  2020),  usado  para                 

resolver  “ Capacitated  VRP , Multiple  Depot  VRP , VRP  with  Time  Windows , VRP  with             

Backhauls , VRP  with  Pickups  and  Deliveries , VRP  with  Homogeneous  or  Heterogeneous            

Fleet ,    TSP ,    mTSP ”   e   várias   combinações   desse   tipo.  

O  problema  foi  rodado  com  as  opções  da  figura  11,  considerando  um  problema  de               

CPRVJT   aberto,   com   frota   e   capacidades   limitadas.  

 
Figura   11.   Parâmetros   do   J-horizon   sobre   o   tipo   de   PRV  

 

Os  endereços  são  colocados  por  Latitude  e  Longitude,  em  seguida  se  coloca  a  janela               

de  tempo,  que  é  o  horário  que  se  tem  para  fazer  as  entregas  (2  horas  e  30  minutos  no  caso                     

estudado),  e  por  último  a  quantidade  de  veículos  que  tem  disponível,  com  sua  capacidade  e                

velocidade  média  da  rota.  Após  o  preenchimento  de  todos  os  clientes,  executamos  o              

algoritmo.  

 

Figura   12.   Parâmetros   de   endereço   e   capacidade  

Na  figura  12  são  preenchidas  as  informações  de  Latitude  e  Longitude  dos  nós  e  do  depósito.                 

Além   da   capacidade,   quantidade   e   custos   dos   veículos.  
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3.3   Resultado s  

Após  a  compilação  de  todos  os  endereços,  foi  utilizado  a  Latitude  e  longitude  dos               

respectivos   endereços.  

 

Figura    13    –   Mapa   da   Região  

A  Figura  13,  mostra  a  localização  geográfica  da  região  dos  lagos,  especificamente  os              

municípios  de  Cabo  Frio,  Arraial  do  Cabo,  São  Pedro  da  Aldeia,  Araruama,  Iguaba,  Búzios  e                

Saquarema.   Cidades   quais   estão   localizados   todos   os   clientes.  
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Figura     14    –   Representação   Cartesiana  

Na  figura  14,  foi  representada  a  região  da  figura  13  de  forma  cartesiana,  os  clientes                

foram   coloridos   de   acordo   com   cada   região.  

Os  pontos  de  cor  laranja  pertencem  a  chamada  “Região  1”,  composta  pelas  cidades  de               

Cabo  Frio,  Arraial  do  Cabo  e  São  Pedro  da  Aldeia.  Os  clientes  da  “Região  2”  estão                 

representados  com  a  cor  vermelha,  incluem  as  cidades  de  Araruama  e  Iguaba.  Os  pontos  da                

cor  verde  ilustram  os  clientes  da  cidade  de  Búzios,  que  compõe  a  “Região  3”.  E  por  último,  a                   

“Região   4”,   ou   a   cidade   de   Saquarema,   tem   seus   clientes   representados   pela   cor   azul.   

Cada  região  possui  um  depósito  e  um  número  fixo  de  clientes.  Totalizando  4  depósitos               

e   1346   clientes.  

● Região   1   (1   Depósito   e   678   Clientes)  

● Região   2   (1   Depósito   e   349   Clientes)  

● Região   3   (1   Depósito   e   157   Clientes)  

● Região   4   (1   Depósito   e   162   Clientes)  

● Total   =   4   Depósitos   e   1346   clientes  

A  empresa  possui  2  tipos  de  veículos.  18  unidades  do  Veículo  1,  com  capacidade  de                

150  jornais  ou  revistas  e  velocidade  média  de  50km/h.  Além  de  2  unidades  do  Veículo  2,  com                  
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capacidade  de  100  jornais  ou  revistas  e  velocidade  média  também  de  50km/h.  Porém  somente               

18   são   utilizados.  

3.3.1   Solução   Atual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   15   –   Solução   Atual  

A   figura   15   é   uma   representação   cartesiana   da   rota   praticada   atualmente   pela   empresa  

e   cada   veículo   é   representado   por   uma   cor.  

Para   meio   de   comparação   com   o   resultado   da   otimização,   utilizaremos   um   Custo   fixo  

de   $100,00   por   veículo   e   um   custo   variável   de   $1,00   por   km   percorrido.  

Após   definição   dos   custos,   podemos   analisar   por   meio   da   tabela   abaixo,   os   resultados  

obtidos   com   essa   rota.  
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 Cor  Região  Dist   (km)  Tempo   (min)  CF   ($)  CV   ($)  CT   ($)  

V00   1  22,83  27,6  1000  22,83  1022,83  

V01   1  19,28  23,40  1000  19,28  1019,28  

V02   1  15,13  18,00  1000  15,13  1015,13  

V03   1  41,44  49,80  1000  41,44  1041,44  

V04   1  10,51  12,60  1000  10,51  1010,51  

V05   1  18,02  21,60  1000  18,02  1018,02  

V06   1  23,82  28,80  1000  23,82  1023,82  

V07   1  25,60  30,60  1000  25,60  1025,60  

V08   1  37,72  45,00  1000  37,72  1037,72  

V09   2  35,93  43,20  1000  35,93  1035,93  

V10   2  32,86  39,60  1000  32,86  1032,86  

V11   2  24,90  30,00  1000  24,90  1024,90  

V12   2  42,77  51,70  1000  42,77  1042,77  

V13   2  41,06  49,20  1000  41,06  1041,06  

V14   4  25,47  30,60  1000  25,47  1025,47  

V15   4  31,98  38,40  1000  31,98  1031,98  

V16   3  21,27  25,80  1000  21,27  1021,27  

V17   3  22,44  27,00  1000  22,44  1022,44  

 -//-  -//-  493,03  49,80  18000  493,03  18493,03  

                                                                  Tabela   10   –   Estimativa   de   Custo   Atual  
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Na  tabela,  observa-se  a  região  que  o  veículo  atuou,  a  distância  total  percorrida,  o               

tempo  para  percorrer  tal  distância,  o  custo  fixo,  o  custo  variável  e  por  fim  o  custo  total.  Cada                   

veículo   é   representado   por   uma   cor,   que   pode   ser   observada   na   figura   15.  

 

Portanto,   temos   o   resultado   de   custos   por   Região:  

● Região   1   =   $9257,91  

● Região   2   =   $5177,52  

● Região   3   =   $2043,77  

● Região   4   =   $   2057,45  

Executando   a   rota   atual   da   empresa   no   J-horizon,   observa-se   um   custo   total   de  

$18493,03   e   a   utilização   de   18   veículos.   

3.3.2   Solução   por   Região   

No  modelo  atual  de  gestão  da  empresa,  os  entregadores  são  separados  por  região,              

então  para  manter  a  fidelidade  a  gestão  atual,  respeitamos  essa  divisão,  e  as  rotas  foram                

calculadas   primeiramente   de   maneira   separada,   uma   para   cada   região.  

a)   Região   1  

 

Figura   16   –   Solução   Heurística   –   Região   1  
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A   Figura   16   ilustra   a   solução   da   Região   1   em   representação   cartesiana.   Cada   veículo  

representado   por   uma   cor.  

 

 

 Cor  Região  Dist   (km)  Tempo   (min)  CF   ($)  CV   ($)  CT   ($)  

V00   1  15,23  18,27  1000  15,23  1015,23  

V01   1  50,13  60,16  1000  50,13  1050,13  

V02   1  33,14  39,77  1000  33,14  1033,14  

V03   1  30,18  36,21  1000  30,18  1030,18  

V04   1  21,45  25,74  1000  21,45  1021,45  

 -//-  -//-  150,13  60,16  5000  150,13  5150,13  

Tabela   11   –   Heurística   Região   1  

 

Na   tabela   11   observam-se   os   dados   de   distância,   tempo   e   custos   fixos   e   variáveis   de   cada  

veículo,   totalizando   um   custo   de   R$   5150,13   na   rota.  

b)   Região   2  

 

Figura   17   –   Solução   Heurística   –   Região   2  

48  
 



/

A   Figura   17   ilustra   a   solução   da   Região   2   em   representação   cartesiana.   Cada   veículo  

representado   por   uma   cor.  

 

 

 Cor  Região  Dist   (km)  Tempo   (min)  CF   ($)  CV   ($)  CT   ($)  

V00   2  43,13  51,76  1000  43,13  1043,13  

V01   2  31,90  38,28  1000  31,90  1031,90  

V02   2  42,93  51,52  1000  42,93  1042,93  

 -//-  -//-  117,96  51,76  3000  117,96  3117,96  

Tabela   12   –   Solução   Heurística   Região   2  

Na   tabela   12   observam-se   os   dados   de   distância,   tempo   e   custos   fixos   e   variáveis   de   cada  

veículo,   totalizando   um   custo   de   R$   3117,96   na   rota.  

c)   Região   3  

 

Figura   18   –   Solução   Heurística   –   Região   3  

A   Figura   18   ilustra   a   solução   da   Região   3   em   representação   cartesiana.   Cada   veículo  

representado   por   uma   cor.  
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 Cor  Região  Dist   (km)  Tempo   (min)  CF   ($)  CV   ($)  CT   ($)  

V00   3  17,50  21,00  1000  17,50  1017,50  

V01   3  31,80  38,15  1000  31,80  1031,80  

 -//-  -//-  49,30  38,15  2000  49,30  2049,30  

   Tabela   13–   Solução   Heurística   Região   3  

 

Na   tabela   13   observam-se   os   dados   de   distância,   tempo   e   custos   fixos   e   variáveis   de   cada  

veículo,   totalizando   um   custo   de   R$   2049,30   na   rota.  

d)   Região   4  

 

Figura   19   –   Solução   Heurística   –   Região   4  

A   Figura   19   ilustra   a   solução   da   Região   4   em   representação   cartesiana.   Cada   veículo  

representado   por   uma   cor.  

 Cor  Região  Dist   (km)  Tempo   (min)  CF   ($)  CV   ($)  CT   ($)  

V00   4  24,83  29,80  1000  24,83  1024,83  

V01   4  19,57  23,49  1000  19,57  1019,57  

 -//-  -//-  44,40  29,80  2000  44,40  2044,40  

Tabela   14   –   Solução   Heurística   Região   4  
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Na   tabela   14   observam-se   os   dados   de   distância,   tempo   e   custos   fixos   e   variáveis   de   cada  

veículo,   totalizando   um   custo   de   R$   2044,40   na   rota.  

 

Figura   20   –   Solução   Heurística   –   Regiões   1,   2,   3   e   4  

Por  fim,  a  figura  20  ilustra  o  resultado  total  das  quatro  regiões,  cada  veículo               

representado  por  uma  cor.  Somando  o  gasto  calculado  por  cada  região,  temos  um  custo  total                

das   Regiões   1,2,3   e   4   de   R$12.361,79   percorrendo   uma   distância   de   361,8   KM,   

No  modelo  por  região,  que  funciona  atualmente  na  empresa,  o  custo  total  foi  de               

$12.361,79  .  Uma  redução  de  33%,  utilizando  5  veículos  a  menos.  O  tempo  de  solução  foi  de                  

24.667   segundos.  

Apesar  do  ótimo  resultado  utilizando  a  solução  por  região,  foi  utilizada  também  uma              

solução  sem  distinção  da  região  que  a  cidade  pertence,  buscando  melhorar  o  resultado  obtido               

na   solução   anterior.  

Considerando  todos  os  endereços  e  depósitos  de  uma  só  vez,  o  problema  se  tornou               

mais   complexo   e   multi   depósitos.  
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3.3.3-   Solução   Heurística   todas   as   Regiões   (Modelo   MDCPRVJT)  

 

Figura   21   –   Solução   Heurística   –   Completo  

Na  figura  21,  temos  a  representação  cartesiana  das  rotas  resultantes  do  modelo  sem  distinção               

por  região,  considerando  em  um  modelo  só,  todas  as  cidades  e  todos  os  depósitos.  Podemos  observar                 

cada  veículo  e  sua  respectiva  rota  com  cores  distintas,  e  diferença  é  visual  para  o  modelo  restrito  por                   

Região.  
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 Cor  Região  Dist   (km)  Tempo   (min)  CF   ($)  CV   ($)  CT   ($)  

V00   1  18,13  21,76  1000  18,13  1018,13  

V01   1  67,59  81,11  1000  67,59  1067,59  

V02   1  17,22  20,67  1000  17,22  1017,22  

V03   1  67,78  81,34  1000  67,78  1067,78  

V04   1  24,71  29,66  1000  24,71  1024,71  

V05   3  41,18  49,41  1000  41,18  1041,18  

V06   3  44,61  53,53  1000  44,61  1044,61  

V07   2  59,54  71,45  1000  59,54  1059,54  

V08   2  55,30  66,36  1000  55,30  1055,30  

V09   2  47,62  57,15  1000  47,62  1047,62  

V10   4  33,88  40,65  1000  33,88  1033,88  

 -//-  -//-  477,56  81,34  11000  477,56  11477,56  

Tabela   15   –   Solução   Heurística   Completo  

Na   tabela   15,   podemos   observar   a   correlação   das   cores   por   veículos,   e   notar   que   a  

grande   maioria   não   respeitou   a   restrição   da   região,   “invadindo”   a   região   que   no   modelo  

anterior   não   era   permitida.   O   custo   total   desse   modelo   foi   de   R$   11.477,56,   percorrendo   uma  

distância   de   477,56   Km.   

No   modelo   total,   apesar   das   rotas   terem   violado   o   modelo   de   gestão   por   região,   o  

resultado   foi   ainda   melhor,   o   custo   foi   reduzido   em   37%,   comparando   com   o   modelo   atual,  

com   7   veículos   a   menos.   O   tempo   de   solução   foi   de   91.054   segundos.   

Se   comparado   com   a   solução   de   modelos   respeitando   a   regra   da   região,   a   redução   de  

custo   obtida   foi   de   7%,   com   2   veículos   a   menos.   Apesar   de   os   custos   variáveis   terem   sido  

maiores   no   modelo   completo,   o   custo   final   foi   compensado   pela   redução   do   custo   fixo,   devido  

aos   2   veículos   a   menos.  
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  4.   CONCLUSÕES  

Os  objetivos  do  trabalho  foram  alcançados,  com  a  modelagem  matemática  e            

computacional  do  sistema  realizada  com  êxito  e  os  resultados  obtidos  compatíveis  às             

expectativas.   A   nova   rota   é   consideravelmente   melhor   que   a   rota   atual.  

A  coleta  de  dados  para  formulação  do  problema  foi  realizada  por  meio  de  entrevista  e                

troca  de  arquivos  da  empresa  diretamente  com  o  proprietário.  Todos  os  endereços             

consolidados  em  planilhas  separadas  por  região,  e  validados  pelo  google  maps  para  verificar              

se   pertenciam   a   região   indicada.  

A  partir  das  informações  coletadas,  foi  possível  entender  a  operação  da  empresa  e              

caracterizar  o  tipo  de  problema  de  roteamento  de  veículo  presente:  Capacitado,  de  rota  aberta               

e   com   janela   de   tempo.  

Como  estratégia  de  resolução,  com  o  intuito  de  uma  solução  viável  que  possa  ser               

aplicada  de  forma  recorrente,  foi  utilizada  uma  metaheurística  com  o  algoritmo ruin  and              

recreate para  obter  um  resultado  próximo  ao  ótimo  com  um  tempo  factível  para  realidade  da                

empresa.  

O  J-Horizon  se  saiu  satisfatoriamente  bem  quando  quando  comparado  com  problemas            

de   solução   ótima   já   conhecida,   com   uma   diferença   de   custo   na   magnitude   dos   3%.  

O  objetivo  principal  de  reduzir  os  custos  das  rotas  praticadas  pela  empresa  foi              

atingido.  O  custo  atual,  utilizando  17  veículos,  é  de $18.493,03.  Já  na  resolução  utilizando  a                

metaheurística,  e  mantendo  as  restrições  de  região,  foram  utilizados  12  veículos,  com  um              

custo   total   de   $12.361,79.  

Apesar  de  uma  redução  de  33%  de  custos,  a  solução  por  região  é  sub-ótima,  pois                

quando  retiramos  a  restrição  por  região,  e  aplicamos  o  modelo  com  todos  os  endereços  de                

uma  só  vez,  o  resultado  é  ainda  melhor,  com  uma  redução  de  custo  de  37%  em  relação  ao                   

modelo   atual   e   4%   em   relação   ao   modelo   restrito   por   regiões.  

Gerenciar  todas  as  regiões  juntas  pode  ser  ruim,  pois  hoje  a  empresa  já  conta  com  um                 

método  de  gerência  por  região,  o  que  torna  mais  fácil  o  controle  de  funcionários  e  clientes,                 
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além  do  volume  necessário  de  produto  por  cada  depósito.  Apesar  do  resultado  ignorando  a               

restrição  por  região  ser  razoavelmente  mais  barato,  ele  leva  um  tempo  maior  de              

processamento   e   necessitaria   de   mudanças   organizacionais   que   podem   ser   custosas   a   empresa.  

Cabe  um  especial  destaque  ao  desempenho  obtido  no  processamento  da  solução  por             

regiões,  levando  um  tempo  aproximadamente  7  horas,  demonstrando  a  capacidade  do  sistema             

em  encontrar  boas  soluções  viáveis  para  um  número  grande  de  nós.  Entretanto,  o  custo               

computacional  necessário  para  a  obtenção  de  soluções  em  instâncias  maiores  superou  muito  o              

esperado,  chegando  a  23  horas  de  processamento  para  o  processamento  total,  mostrando  a              

complexidade  de  um  problema  no  tipo  NP  difícil,  o  que  abre  espaço  para  que  este  método  seja                  

revisado   e   adaptado   para   o   tratamento   de   dados   contendo   um   maior   número   de   vértices.   

4.1   RECOMENDAÇÕES   PARA   TRABALHOS   FUTUROS   

Considerando  a  atual  fase  do  mercado  mundial,  em  que  os  preços  estão  cada  vez  mais                

pressionados  pela  concorrência,  novos  entrantes  e  um  mercado  cada  vez  mais  agressivo  e              

inovador,a  saída  encontrada  é  a  de  focar  o  investimento  na  melhoria  dos  processos,  trazendo               

uma   maior   eficiência   e   consequentemente   reduzindo   custos.  

Este  trabalho  terá  a  sua  continuidade  voltada  para  o  desenvolvimento  de  novas             

metaheurísticas  híbridas  e  outros  procedimentos  computacionais  que  permitam  soluções  mais           

eficientes  e  de  menor  custo  computacional  para  esta  classe  de  problemas  complexos,  em              

especial   quando   se   tem   um   maior   número   de   vértices   envolvidos.   

A  motivação  para  esta  pesquisa  é  o  alto  custo  dos  softwares  de  roteamento  de  veículos                

existentes  no  mercado  atualmente,  que  inviabiliza  a  utilização  destes  por  empresas  de             

pequeno  e  médio  porte.  Estas  são  responsáveis  por  grande  parte  dos  empregos  gerados  em               

nosso  país,  mas  apresentam  baixa  produtividade  (geram  53%  dos  empregos  formais,  mas  são              

responsáveis  por  apenas  20%  do  PIB  Brasileiro,  segundo  a  revista  Exame  PME).  Métodos              

computacionais  mais  eficientes  permitirão  a  utilização  de  sistemas  de  roteamento  a  partir  de              

servidores  web,  com  menor  custo  de  instalação  e  manutenção,  democratizando  assim  o  acesso              

a  estas  tecnologias  que  notavelmente  trazem  grande  vantagem  competitiva  (redução  de  custos             

–  horas  extras,  subutilização  dos  veículos,  distâncias  percorridas  –  e  responsabilidade            
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ambiental  –  redução  do  uso  de  recursos  naturais  e  emissão  de  gases  poluentes)  àqueles  que  as                 

utilizam.   
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