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 RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo estudar o processo de entrega dos pedidos de 

uma fábrica de alimentos com o intuito de padroniza-lo e minimizar os custos 

relacionados a sua logística. Após o mapeamento do processo principal desde o 

pedido até o momento da entrega, foi possível identificar que o problema da 

programação da entrega aos clientes pode ser classificado como um problema de 

roteamento de veículos com frota heterogênea. O processo é diário e, portanto, foram 

selecionados 10 dias do histórico das demandas para realização do estudo. Para isso, 

a localização exata dos clientes foi levantada, bem como sua matriz de distâncias 

urbanas completa usando uma API do Google Maps. O método de solução escolhido 

foi um algoritmo genético implementado em Python e de código aberto denominado 

pyVRP. Antes da aplicação do algoritmo em cada dia, este trabalho propõe um pré-

processamento que verifica e trata algumas condições simples de inviabilidade. Se 

mesmo com o pré-processamento o algoritmo não encontrar solução viável, este 

trabalho propõe um processo que remaneja clientes de um dia para o próximo. Como 

resultado principal, tem-se uma ferramenta de auxílio à decisão para um processo que 

atualmente é realizado sem um método específico. Além disso, foi feita uma análise 

sobre a possibilidade de reduzir os custos da fabrica diminuindo sua frota. Tal análise 

mostrou uma economia de 15% no custo total dos 10 dias. 

 

Palavras-chave: Roteamento de veículos; Algoritmo genético; Logística. 
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ABSTRACT 
 

This Project has the goal to study the delivery process of a food factory aiming to 

minimize the logistics costs. After mapping the main process, wich starts at the order 

and finishes with the delivery, it was possible to identify that the type of problem was 

the vehicle routing problem with heterogeneous fleet. The process occurs daily, 

therefore, 10 days were selected from the company’s history to compose the study. 

Thus, the location of each client have been verified to create the complete urban 

distance matrix, using an API from Google Maps. The solution method chosen was an 

open source genetic algorithm, written in Python, called pyVRP. It was also proposed 

a pre-processing of the data in order to verify some simple conditions that make the 

solution infeasible. If the solution is still infeasible after following the pre processing 

rules, this project proposes a process that realocates clients from one day to the next. 

As the main result, this work proposes a decision aid tool for a process that has no 

specific method nowadays. Besides that, it has been made a simulation about the 

possibility of reducing the operation’s cost by reducing the fleet of trucks. The 

simulation showed a 15% reduction in the total cost of the 10 days. 

 

Keywords: Vehicle Routing; Genetic algorithm; Logistics. 
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1. Introdução 
 

1.1 Contextualização 
A logística é o processo que cria valor pela gestão e posicionamento do estoque 

e combina o gerenciamento de pedidos, do estoque, do transporte, do depósito, do 

manuseio de materiais e da embalagem, integrados por uma rede de instalações 

(BOWERSOX et al, 2013). 

Para que uma empresa tenha preços competitivos, uma das maneiras é 

reduzindo seus custos, em especial os logísticos. Segundo Ballou (2006), estes 

custos, substanciais na maior parte das empresas, ficam em segundo lugar, perdendo 

apenas para o custo de mercadorias vendidas (custos de compras). Pode-se então 

atestar a relevância estratégica de um estudo de otimização dos recursos logísticos. 

No que tange a logística de entrega de produtos, é possível notar a crescente 

expectativa dos clientes quanto ao nível de serviço da entrega. De acordo com Ballou 

(2006), qualquer produto ou serviço perde quase todo seu valor quando não está ao 

alcance dos clientes no momento e lugar adequados ao seu consumo. 

A otimização do serviço de entrega (rotas, recursos, prazos, etc.) tem potencial 

de grande redução de custos para as empresas e de benefícios para os clientes com 

a melhora do atendimento. Dependendo do número de clientes e do tamanho da frota 

de veículos disponível, pode ser um desafio programar as entregas de forma 

otimizada e, portanto, existem ferramentas e técnicas que auxiliam nesta tarefa. Neste 

contexto, o objetivo deste estudo é analisar o perfil de vendas e clientes de uma 

empresa do setor alimentício e propor melhorias no processo de entrega dos produtos. 

Tal empresa hoje em dia não utiliza nenhum método, tecnologia ou ferramenta de 

auxílio nas suas decisões logísticas. 

  

1.2 Justificativa 
A justificativa para a elaboração deste estudo deriva da necessidade de 

padronizar todo o processo de distribuição da empresa. Os funcionários da empresa 

em questão têm muito conhecimento do negócio, consequência da vasta experiência 

que adquiriram com o tempo que desempenham suas funções. Isso sem dúvidas se 

configura como uma vantagem competitiva pelo conhecimento tácito. Apesar disso, é 

evidente também que, dependendo do número de clientes a serem visitados no dia, o 
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número de possíveis soluções é alto e o conhecimento do negócio não basta para 

tomar a decisão da melhor forma, ainda que seja útil para complementar as 

ferramentas. Assim, se justifica o projeto. 

 

1.3 Formulação da situação problema 
A empresa estudada é uma fábrica do setor alimentício e está localizada na 

cidade de São Gonçalo-RJ. Tal empresa vende 40 produtos diferentes advindos da 

carne suína e de frango para clientes de todo o Estado do Rio de Janeiro. Para o 

atendimento destes clientes, a empresa tem uma frota de 8 caminhões próprios e a 

jornada dos motoristas é de 8 horas.  

As entregas da empresa são programadas de acordo com a demanda diária. 

Tal programação é feita hoje em dia com base apenas na experiência de seus 

funcionários, sendo possível que haja ineficiência no uso de combustível e na 

alocação dos motoristas. Assim, o uso de modelos de otimização pode auxiliar o 

tomador de decisão a encontrar soluções para entrega com um menor custo total da 

operação, resultando em ganho de margem do produto e, possivelmente, uma 

diminuição do preço, aumentando a satisfação dos clientes. 

 

1.4 Objetivos 
O objetivo geral do estudo é propor um método de otimização das entregas de 

produtos de uma empresa do setor alimentício considerando as restrições do negócio 

e que apresente uma redução de custos com os recursos logísticos: eficiência dos 

caminhões, melhor aproveitamento da jornada dos motoristas e a satisfação dos 

clientes com a entrega. 

Sendo assim os objetivos específicos são: 

  - Fazer um referencial teórico relativo a modelos de roteamento; 

- Estudar todo o processo do serviço de entrega da empresa, desde a 

chegada dos pedidos até a distribuição dos mesmos; 

- Classificar o problema de roteamento de veículos enfrentado pela 

empresa quanto às definições de modelo da literatura. 

  - Encontrar um algoritmo computacional que possa ser aplicado ao 

problema da empresa e posteriormente possa ser aplicável na prática. 

            - Analisar os resultados obtidos pela solução do algoritmo. 
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            - Verificar se é possível reduzir os custos de transporte da fábrica através 

de uma redução da frota. 

 

1.5 Referencial Teórico 
O Capítulo 2 apresenta os principais conceitos utilizados no desenvolvimento do 

estudo bem como as principais referências que deram base para os conhecimentos 

criados. 

Serão abordados os seguintes assuntos:  

Uma introdução de Programação Linear baseada em Taha e Hillier e Lieberman. 

A referência de transportes se restringe ao problema de Roteamento de Veículos 

com Toth e Vigo e Taha e a formulação matemática de Arenales. 

Em seguida uma introdução sobre Heurísticas e por fim, a teoria básica de 

Algoritmos Genéticos, tomando por base a literatura escrita por Lopes e Souza. 

 

1.6 Delimitações do trabalho 
O modelo apresentado diz respeito ao estudo de caso particular apresentado e 

foi desenvolvido a partir dos dados coletados de um histórico de 2 meses da fábrica. 

O período analisado e testado no algoritmo compreende 10 dias de operação, o que 

pode vir a ser pouco, do ponto de vista das possibilidades de cenários. Tendo isto em 

mente foi escolhido um período específico com o objetivo de trazer variância para o 

conjunto estudado. 

Além disso, não foi possível realizar um estudo comparativo entre as rotas reais 

realizadas com as rotas propostas no projeto. O motivo é o fato de a fábrica não 

documentar as rotas específicas de cada caminhão em cada dia, apenas quais 

clientes foram visitados por cada caminhão. Sendo assim, não é possível saber a 

ordem que estes clientes foram visitados nem se houve mais de uma rota no dia pelo 

mesmo caminhão. 

Aplicações deste modelo para outros casos com características diferentes pode 

não fazer sentido tendo em vista restrições específicas deste modelo. Assim como 

eventuais mudanças de frota de caminhões, horários de entrega e regiões dos clientes 

desta fábrica podem também exigir uma alteração no modelo, para que retrate com 

maior fidelidade a realidade.  
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2. Referencial Teórico 
 

2.1 Programação Linear 
Segundo Taha (2017), todos os problemas de Pesquisa Operacional (PO) 

envolvem (1) um objetivo a ser otimizado, a função objetivo; (2) um conjunto de 

equações e inequações, as chamadas restrições; e (3) as variáveis de decisão. O 

objetivo da técnica é otimizar (minimizar ou maximizar) o resultado da função objetivo 

de tal forma que todas as restrições sejam atendidas. 

Ainda segundo Taha (2017), um problema de PO é classificado como Problema 

de Programação Linear (PPL) quando a função objetivo e restrições são lineares. 

Segundo Hillier e Lieberman (2010), o desenvolvimento da Programação Linear (PL) 

é um dos mais importantes avanços científicos de meados do século XX. Tal 

importância se da pela ampla capacidade de utilização do método e por haver uma 

técnica de solução programável, o método Simplex.  

A solução chamada Simplex é uma técnica de resolução de PPLs, desenvolvida 

por Dantzig em 1947, capaz de solucionar os modelos por meio de um algoritmo, uma 

vez que com o aumento do número de restrições e variáveis, o problema se torna 

complexo demais para ser solucionado manualmente. O algoritmo em si não é objeto 

de estudo deste trabalho e existem softwares já programados para receber os 

parâmetros de um problema de Programação Linear e buscar a solução ótima, como 

por exemplo o GAMS e o AIMMS (GAMS (2020); AIMMS (2020)) 

De acordo com Arenales et al (2007), um modelo PL em que uma ou mais 

variáveis devem assumir valores inteiros, recebe o nome de modelo de Programação 

Linear Inteira (PLI). Para se resolver modelos PLI, existem técnicas como o branch-

and-cut e o branch-and-bound que podem ser encontradas em pacotes 

computacionais de otimização, como por exemplo o CPLEX e o GUROBI (IBM (2020); 

GUROBI (2020)).  

 

2.2 Problema de Roteamento de Veículos 
O Problema de Roteamento de Veículos (PRV) foi introduzido por Dantzig e 

Ramser em 1959 com o nome de Truck Dispatching Problem. Segundo Yanasse et al 

(2007), o problema consiste em transportar o produto dos centros de produção aos 

mercados consumidores de modo que o custo total de transporte seja o menor 
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possível.  Na prática, o PRV define rotas para um conjunto de veículos estacionados 

em um depósito central que irão servir um conjunto de clientes, minimizando os custos 

de transporte. 

De acordo com Arenales et al (2007), o PRV pode ser definido 

matematicamente por um grafo orientado 𝐺 = (𝑁, 𝐸) em que 𝑁 = 𝐶	 ∪ {0, 𝑛 + 1}, 𝐶 =

{1,… , 𝑛} é o conjunto de nós que representam os clientes e 0	, 𝑛 + 1 são os nós que 

representam a fábrica. O conjunto 𝐸 = { 𝑖, 𝑗 ∶ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖 ≠ 𝑛 + 1, 𝑗 ≠ 0} 

corresponde aos arcos que fazem as conexões entre os nós. Os nós 0 e 𝑛 + 1 

representam a fábrica e, portanto, nenhum arco termina em 0 nem começa em 𝑛 + 1. 

Em outras palavras, todas as rotas começam em 0 e todas terminam em 𝑛 + 1. Um 

custo 𝑐89 e um tempo 𝑡89 são associados a cada arco (𝑖, 𝑗) Î E. O tempo 𝑡89 inclui o 

tempo de serviço do cliente 𝑖. Cada cliente 𝑖 tem uma demanda 𝑑8. A fábrica tem um 

conjunto de caminhões 𝐾 em que cada caminhão 𝑘	 ∈ 	𝐾 tem capacidade 𝑄. O objetivo 

é otimizar o custo total de viagens, atendendo às seguintes restrições: 

- Cada rota inicia e termina na fábrica (começa no nó 0 e termina no nó 𝑛 + 1). 

- Cada cliente pertence a somente uma rota. 

- A demanda total de uma rota não pode exceder a capacidade 𝑄 do caminhão. 

- O tempo total de cada rota não pode exceder um limite de tempo 𝐷. 

  Arenales et al (2007) apresentaram ainda uma formulação de Programação 
Linear com Variáveis Inteiras (PLI) para o PRV. Tal modelo possui as seguintes 
variáveis: 

𝑥89A = 	
1, se	o	caminhão	k	percorre	o	arco	 𝑖, 𝑗 , ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀	(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸
0,			caso	contrário																																																																																 

 

A formulação completa é a que segue:  

 

min	 𝑐89
8,9 ∈R

𝑥89A
A	∈	S

 

									 	
9∈T

𝑥89A
A	∈	S

= 1, ∀𝑖 ∈ 𝐶 

(1) 

 

(2) 
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									 𝑑8 	
9∈T

𝑥89A
8	∈	U

≤ 𝑄, ∀𝑘 ∈ 𝐾 

									 𝑡89	
9∈T

𝑥89A
8	∈	T

≤ 𝐷, ∀𝑘 ∈ 𝐾 

									 𝑥W9A
9	∈	T

= 1, ∀𝑘 ∈ 𝐾 

									 𝑥8XA
8	∈	T

−	 𝑥X9A = 0
9∈T

	, ∀ℎ ∈ 𝐶, ∀𝑘 ∈ 𝐾 

									 𝑥8,[\],A
8	∈	T

= 1, ∀𝑘 ∈ 𝐾 

									 𝑥89A
9	∈	^8	∈	^

≤ 𝑆 − 1, 𝑆	 ⊂ 𝐶, 2 ≤ 𝑆 ≤
𝑛
2
		∀𝑘 ∈ 𝐾 

 𝑥89A ∈ 	 0,1 ,					∀ i, j 	𝜖	𝐸, 𝑘	𝜖	𝐾  

 

A função (1) representa a função objetivo e minimiza o custo total das rotas. As 

restrições (2) asseguram que cada cliente será visitado por um único caminhão uma 

única vez. As restrições (3) asseguram que a demanda total atendida por um 

caminhão não exceda a sua capacidade. As restrições (4) garantem que o tempo total 

da rota não exceda o limite 𝐷. As retrições (5) garantem que cada caminhão deixe o 

depósito (nó 0). As restrições (6) e (7) garantem que o caminhão deixe apenas nós 

em que tenha entrado e que necessariamente chegue ao nó 𝑛	 + 	1, que representa a 

fábrica no final da rota. As restrições (8) impedem que uma rota que comece e termine 

em um nó diferente da fábrica seja formada. As restrições (9) garantem que todas as 

variáveis 𝑥 sejam binárias. 

Existem na literatura algumas variantes do PRV clássico descrito 

anteriormente. Uma delas é o Problema de roteamento de veículos com frota 

heterogênea (PRVFH). Esta variante considera mais de um tipo de caminhão com 

diferentes capacidades. Em outras palavras, cada caminhão 𝑘 ∈ 𝐾 possui uma 

capacidade 𝑄A ao invés de simplesmente 𝑄. O modelo de Programação Linear Inteira 

(1)-(9) poderia ser adaptado para resolver o PRVFH substituindo 𝑄 por 𝑄A nas 

restrições (3).    

(8) 

 

(9) 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 
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Uma outra variante do PRV considera um intervalo de tempo de atendimento 

de cada cliente chamada PRV com janelas de tempo. Para trabalhar com esta 

variante, deve-se considerar o intervalo de tempo [𝑎𝑖, 𝑏𝑖], para cada cliente 𝑖	Î	𝐶, de 

modo que o ínicio de atendimento dos clientes devam ocorrer dentro deste intervalo. 

Outra variante também muito estudada é o PRV com múltiplos depósitos. Nesta 

variante, os caminhões continuam começando e terminando suas rotas em um mesmo 

local, porém existem diferentes locais com esta função. Uma descrição mais 

detalhada destas e de outras variantes encontram-se presente em Toth e Vigo (2014). 

2.3 Heurísticas 
O problema de otimização associado ao estudo de caso estudado do presente 

trabalho pode ser classificado como um PRVFH e, portanto, pode ser modelado 

através de uma formulação PLI conforme apontado na Seção 2.3.   

Souza (2011) aponta que a natureza do PRV, bem como de suas variantes é 

combinatória e, portanto, suas soluções crescem de forma exponencial com relação 

ao tamanho do universo de dados. Ainda segundo Souza (2011), como o PRV admite 

uma formulação PLI, existem técnicas como o branch-and-cut e o branch-and-bound 

que podem minimizar o custo de processamento, evitando que todas as soluções 

precisem ser analisadas para que o ponto ótimo seja encontrado. Porém, no pior caso, 

ainda é possível que todas as soluções precisem ser contempladas.  

Assim, o problema pode ter um tempo de processamento alto, tornando inviável 

sua aplicação para casos em que o universo dos dados é extenso. Dessa forma, 

apesar de relevante para entender o contexto teórico do PRV, a programação linear 

não foi utilizada no projeto. Optou-se por utilizar uma heurística para solucionar o 

modelo.  

Segundo Souza (2011), uma heurística pode ser definida como uma técnica 

inspirada em processos intuitivos que procura uma boa solução a um custo 

computacional aceitável, sem, no entanto, garantir que a solução encontrada é a 

solução ótima.  

Dentre os métodos básicos de aproximação, frequentemente as heurísticas são 

divididas em métodos construtivos e de busca local. Algoritmos construtivos geram 

soluções saindo do zero adicionando, à uma solução inicialmente vazia, 

componentes, até a solução estar completa. No geral este método é o método de 

aproximação mais rápido, no entanto, frequentemente a solução gerada é inferior ao 
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da busca local quando comparada. A busca local se inicia com uma solução inicial e, 

a partir dela, tenta encontrar soluções cada vez melhores nas vizinhanças da solução 

anterior. (BLUM; ROLI, 2003)  

É importante pontuar que diferentes soluções iniciais podem levar a diferentes 

soluções finais. Isso ocorre pelo fato de existirem pontos ótimos locais e um ponto 

ótimo global. A busca local utiliza a vizinhança das soluções para buscar novas 

soluções potencialmente melhores. Por esse motivo é possível que as iterações se 

prendam a uma região de soluções, encontre o melhor ponto daquela região, mas que 

não necessariamente é o melhor globalmente. (SOUZA, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível perceber este fenômeno na imagem acima, em que as soluções 

iniciais 𝑠 distintas geraram soluções ótimas locais 𝑠 ∗. 

Apesar de eficientes, as heurísticas podem ter características muito específicas 

para a solução do problema ao qual foram desenhadas. Assim, muito foi feito para 

que as heurísticas tivessem um caráter mais geral sem perder sua principal 

característica que é a flexibilidade. 

De acordo com Souza (2011), isso foi possível a partir da reunião de conceitos 

das áreas de Otimização e Inteligência Artificial, viabilizando a construção das 

chamadas melhores estratégias ou dos métodos “inteligentemente flexíveis”, 

Figura 1 - Representação do espaço de soluções com ótimos locais. Fonte: Souza 2011 p. 12 
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comumente conhecidos como “metaheurísticas”. A metaheurística utilizada neste 

trabalho foi o Algoritmo Genético. 

 

2.4 Algoritmos Genéticos 
Desenvolvidos por Henry Holland em 1975, o Algoritmo Genético (AG) é um 

método de otimização baseado na teoria evolucionária dos seres vivos. Segundo 

Charles Darwin, as espécies estão constantemente passando por processos de 

modificação aleatórios. Neste processo os indivíduos mais adaptáveis ao ambiente 

têm maior chance de sobreviver e passar seus genes adiante se reproduzindo. O 

objetivo do algoritmo é encontrar possivelmente o melhor, ou algo próximo do melhor, 

indivíduo.  

 

2.4.1 Indivíduos e populações 
Um indivíduo da população é a representação de uma possível solução em 

forma de uma sequência de números. A representação clássica de um indivíduo é a 

representação binária, que utiliza o alfabeto binário (0 ou 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A representação fre quentemente utilizada em algoritmos genéticos é  a 

codificação baseada em ordem. Neste tipo de representação os cromossomos são 

compostos por números inteiros que representam os destinos, sendo o número 0 a 

origem e o destino.  O conjunto de todos os indivíduos compõe a população. 

 

 

 

 

Figura 2 - Representação dos indivíduos e da população. Fonte: Lopes, 2013 p. 23 

Figura 3 - Exemplo de representação das rotas. Fonte: OLIVEIRA, 2017. 
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2.4.2 População inicial 
A população inicial pode ser gerada de duas formas: gerada aleatoriamente ou 

por meio de uma heurística (SOARES, 2006). Reeves (1993) relata que a utilização 

de uma heurística para gerar a população inicial pode ser melhor quando pensando 

em eficiência. Ou seja, o processo de busca será mais rápido. Por outro lado, este 

método aumenta as chances de se encontrar um ótimo local, o que não é conveniente.  

É interessante que a população inicial tenha um tamanho razoável, caso 

contrário, o algoritmo pode convergir prematuramente à uma solução que não é 

satisfatória. Em contrapartida, populações maiores exigem mais esforço 

computacional e, como consequência, maior tempo de processamento. 

Os indivíduos da próxima geração são gerados por uma combinação de fatores. 

Tais fatores são chamados operadores genéticos e têm a função de garantir uma boa 

diversidade de indivíduos nas populações sem perder bons indivíduos que podem ser 

perpetuados ou combinados entre si. Estes incluem a seleção, o cross-over, a 

mutação, e o elitismo. 

  

2.4.3 Fitness Function 
O critério que avalia os indivíduos na natureza é o seu grau de sobrevivência, 

ou seja, a probabilidade de este sobreviver com as características determinadas por 

seus genes. No algoritmo este critério se chama fitness function e é determinado de 

acordo com o objetivo do algoritmo.  

Analogamente, o AG aplica as ferramentas da natureza para achar soluções 

cada vez melhores, com a ajuda da aleatoriedade e da repetição. O fator 

adaptabilidade é extremamente importante para que o sistema penalize os menos 

aptos e promova os mais aptos. 

Responsável por avaliar o quanto os indivíduos se encaixam no ambiente 

criado, a fitness function, segundo Koza et al. (2006), deve refletir os objetivos a serem 

alcançados na resolução de um problema e é derivada diretamente das condições 

impostas por ele. Para Linden (2006), esta é a maneira que o AG utiliza para 

determinar a qualidade do indivíduo como solução do problema. 

 

2.4.4 Crossover 
No cross-over dois indivíduos da população são escolhidos (pais) para que 

seus genes sejam cruzados e dessa forma possam gerar um indivíduo novo, com 
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características combinadas dos pais. Aplicando iterativamente este operador espera-

se que os genes dos indivíduos bons apareçam com maior frequência. Neste 

processo, segundo Souza (2011), os cromossomos dos pais são cortados e cruzados 

dando origem a dois filhos (offsprings).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem alguns tipos de cross-over e estes diferem entre si pela escolha das 

posições de bits a serem trocados entre os pais. Os tipos mais comuns de cross-over 

encontrados na literatura são: 

• Cruzamento uniforme: neste tipo de cruzamento cada bit tem 50% de 

chance de ser trocado. 

 

 

 

 

 

 

 

• Cruzamento de um ponto: aleatoriamente um ponto do indivíduo é 

escolhido e este será o ponto de troca dos genes entre os pais. 

Figura 5 - Representação dos cromossos filhos. Fonte: SOUZA, 2011 p.35 

Figura 6 - Exemplo de cruzamento uniforme. Fonte: Lopes, 2013 p. 26 

Figura 4 - Representação dos cromossomos pais. Fonte: SOUZA, 2011 p. 35 
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• Cruzamento de dois pontos: semelhante ao cruzamento de um ponto, o 

cruzamento de dois pontos escolhe aleatoriamente dois pontos do 

indivíduo e os genes localizados no intervalo entre os pontos serão 

trocados. Os genes fora do intervalo são mantidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cross-over é extremamente importante para o algoritmo pois ele confere 

maior diversidade às populações combinando dois indivíduos criando novos com 

características semelhantes. 

 

2.4.5 Mutação 
Na mutação, uma modificação aleatória é aplicada a um indivíduo e assim é 

criado um novo indivíduo para a próxima geração. Esta alteração é feita em uma parte 

dos genes, ou seja, parte da solução original é mantida.  

Este operador confere maior diversidade à população e garante que máximos 

locais não terão tanta dominância na escolha da melhor solução. Apesar disso, uma 

taxa de mutação muito alta atrasa o processo de convergência à melhor solução. 

Figura 7 - Exemplo de cruzamento de um ponto. Fonte: Lopes, 2013 p. 26 

Figura 8 - Exemplo de cruzamento de dois pontos. Fonte: Lopes, 2013 p. 26 
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2.4.6 Seleção 
A seleção faz o papel da probabilidade de sobrevivência das espécies. Para 

que se apliquem os operadores genéticos, deve-se selecionar os indivíduos que farão 

parte do cross-over e da mutação. Sendo assim, existem métodos de seleção de 

soluções como o Elite e a Roleta Simples.  

 

2.4.6.1 Elite 
O elitismo consiste em manter os melhores indivíduos de uma geração para a 

próxima, garantindo que estes continuem existindo nas próximas gerações. É 

interessante manter pelo menos 1 indivíduo na elite pois este resultado, caso não 

esteja na próxima geração, pode dificultar na busca pelo melhor resultado, se 

afastando muito deste. No entanto, manter muitos membros na elite pode conferir 

menor diversidade à população, aumentando a chance de se encontrar um ótimo 

local. 

 

2.4.6.2 Roleta Simples 
Segundo Falcone (2004) no método da roleta cada indivíduo tem seu valor de 

aptidão (fitness function) representado proporcionalmente em relação ao valor total de 

aptidões na população. Assim a roleta é girada e são selecionados os indivíduos por 

sorteio. Os mais aptos terão maior probabilidade de serem escolhidos.  

Barboza (2005) pontua que este método tem também o contraponto de diminuir 

a diversidade da população devido a alta variância da população. Assim, existe a 

chance de que ocorra uma convergência prematura para uma solução local. 

 

Figura 9 - Exemplo de mutação binária simples. Fonte: Lopes, 2013 p. 26 
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2.4.7 Estrutura 
O algoritmo genético é construído seguindo um ciclo. Deve ser estabelecido um 

critério de parada que pode ser um parâmetro para a solução encontrada ou a 

quantidade de gerações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A aplicação de um algoritmo genético deve ser feita segundo as características 

de cada caso. É interessante realizar testes de sensibilidade em relação aos 

operadores genéticos. Segundo Lopes (2013), o tamanho da população inicial e o 

número de gerações também são fatores cruciais na busca por uma solução 

satisfatória. Por este motivo deve-se realizar testes com os dados em questão e, 

empiricamente, tomar decisões sobre estas modificações. 

3. Metodologia 
 

Figura 10 - Fluxograma do Algoritmo Genético. Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.1 A pesquisa 
Segundo Gil (2002) é usual a classificação das pesquisas com base em seus 

objetivos gerais. Assim, é possível classificar as pesquisas em três grandes grupos: 

exploratórias, descritivas e explicativas. 

A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com um problema, com vistas a torna-lo mais explícito. Sendo assim, seu 

planejamento é bastante flexível de modo a possibilitar os mais variados aspectos do 

objeto de estudo. A maioria das pesquisas desta natureza envolvem levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiência prática com o 

problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

O estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados (Gil, 2002). 

Sendo assim, o presente estudo consiste em pesquisa aplicada de caráter 

exploratória, que visa se aprofundar no estudo de caso de programação das rotas de 

entrega de produtos fabricados em uma fábrica localizada em São Gonçalo-RJ e 

distribuídos para vários clientes do Estado do Rio de Janeiro.  

Nesse sentido, os resultados serão apresentados de forma quantitativa, a partir 

da coleta de informações de fontes primárias, incluindo relatórios de histórico de 

entregas e acesso direto ao grupo de pessoas responsável pela operação, para maior 

contato com a realidade da fábrica e maior potencial de aplicabilidade da solução. 

 

3.2 Etapas da Pesquisa 
Sendo um projeto de Pesquisa Operacional, decidiu-se por seguir as etapas de 

um projeto padrão da área. Segundo Taha (2017), as principais fases para 

implementar a Pesquisa Operacional na prática são: 

 

1. Definição do problema 

2. Construção do Modelo 

3. Solução do Modelo 

4. Validação do Modelo 

5. Implementação da solução 
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A Definição do problema envolve (1) descrever a decisão e as alternativas, (2) 

determinar o objetivo do estudo e (3) especificar as limitações do modelo.  

A Construção do modelo pode ser definida como a tentativa de traduzir o 

problema em relações matemáticas. Se o modelo se encaixar em modelo 

matemáticos padrão como a Programação Linear, basta utilizar os algoritmos 

existentes. Caso contrário, se o problema for muito complexo para ser resolvido de 

forma analítica, pode-se optar por simplificar o problema e usar uma abordagem 

heurística, ou até mesmo usar a simulação. 

A Solução do modelo pode ser considerada a fase mais simples pois envolve 

apenas o uso de algoritmos de otimização bem definidos. Apesar disso, é importante 

que haja nesta fase a análise de sensitividade. A análise consiste em observar o 

comportamento da solução ótima a medida em que os parâmetros do modelo variam. 

Nos casos em que os parâmetros não podem ser estimados com acurácia deve-se 

analisar a solução ótima nas vizinhanças dos valores apurados. 

A Validação do modelo tem o objetivo de checar se o modelo proposto de fato 

consegue prever o comportamento do sistema estudado. Ou seja, a solução deve 

fazer sentido. Uma maneira formal de avaliar se a solução faz sentido é comparar com 

resultados históricos de parâmetros parecidos. 

A Implementação da solução envolve traduzir os resultados em instruções 

operacionais de modo que as pessoas responsáveis por administrar o novo sistema 

consigam compreender e colocar em prática. 

 

3.3 Estrutura do projeto 
Tendo em vista que é um projeto de implementação de uma metaheurística, o 

teste e o refinamento desta para que atenda às características do estudo de caso são 

de extrema importância. Sendo assim, pode-se entender o transcorrer do projeto da 

seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

Escolha	do	tema

Embasamento	
Teórico

Coleta	e	
tratamento	de	

dados

Classificação	do	
problema
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3.3.1 Escolha do tema 
O tema do projeto foi decidido com base em uma necessidade observada. A 

empresa objeto deste estudo é antiga e sua operação não sofre alterações há muitos 

anos. Assim, existe muita oportunidade de melhora, não só na programação das rotas, 

mas em outras atividades do negócio. O fato de a empresa conceder livre acesso aos 

dados envolvidos no projeto também é um fator muito relevante para a escolha, tendo 

em vista a dificuldade que esta etapa frequentemente gera em projetos de pesquisa. 

 

3.3.2 Embasamento Teórico 
A etapa do embasamento teórico foi trabalhada de forma a abranger mais de 

uma possibilidade de método de resolução de problemas desta natureza. Por esse 

motivo, inicialmente foi feita uma base em Programação Linear e o Problema de 

Roteamento de Veículos, de forma geral. Em seguida o raciocínio foi direcionado se 

restringindo à heurísticas e metaheurísticas. E por fim, o Algoritmo Genético, que foi 

a metaheurística escolhida para trabalhar o caso. 

 

3.3.3 Coleta de Dados 
Par dar início a coleta de dados foi necessário fazer contato com o responsável 

pelo sistema de dados da fábrica. Foram requisitados dados sobre as entregas de um 

período de 2 meses contendo detalhes como cliente, tipos de produtos, quantidade 

dos produtos em cada pedido, data do pedido e endereço dos pedidos. 

Figura 11 - Etapas do projeto. Fonte: Elaborado pela autora. 
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Também foram necessários dados sobre a operação que foram fornecidos pelo 

responsável da área. Estes foram quantidade de caminhões e suas capacidades e 

velocidades, jornada dos motoristas e restrições específicas de clientes e regiões. 

Para aplicação do algoritmo escolhido, se faz necessário calcular as distâncias 

da fábrica para cada cliente e também entre pares de clientes, além dos dados 

coletados diretamente com a empresa descritos anteriormente. A empresa 

disponibilizou os endereços e assim foi possível por meio do Geocoding API, 

desenvolvido pelo Google, converter todos os endereços para latitude e longitude.  

Com as coordenadas em Latitudes e Longitudes de todos os endereços, foi utilizada 

a Distance Matrix API, também do Google, para calcular as distâncias urbanas entre 

os pontos em questão. Este processo é extremamente importante para que todos os 

cálculos sejam feitos com distâncias reais, evitando possíveis erros de aproximações. 

O universo de clientes da fábrica não muda com frequência, ou seja, não é 

comum que clientes entrem ou saiam da base total de atendimento. Sendo assim, 

todo dia é gerado um subconjunto de clientes a serem atendidos, de acordo com os 

pedidos do dia anterior. Tal fato também faz com que não seja necessário fazer 

consultas diárias ao Google Maps para gerar a matriz de distâncias, bastando realizar 

tal consulta uma única vez considerando todos os clientes.  

 Além da matriz completa de distâncias o algoritmo exige parâmetros em um 

arquivo de texto. Por motivos de praticidade, houve uma adaptação para que este 

processo pudesse integrar o código. Não houve nenhuma mudança no funcionamento 

do código, apenas na forma como este arquivo é construído: anteriormente escrito 

direto em um arquivo do tipo texto e depois passado como parâmetros dentro do 

código, que por fim cria o arquivo idêntico ao anterior de forma automatizada.  

Os parâmetros exigidos são a demanda, o horário de início da janela de tempo, 

o horário do término da janela de tempo, o tempo de serviço das entregas, o custo de 

espera pela janela de tempo e o índice do cliente na matriz de distâncias. 

 A demanda e o índice do cliente são fixos respeitando o histórico fornecido pela 

empresa. Não há nenhuma janela de tempo para clientes específicos então o 

parâmetro passado foi o tempo da jornada total dos motoristas, que corresponde a 

oito horas diárias. Segundo os funcionários da empresa, o tempo de serviço pode 

variar bastante dependendo do perfil do cliente e do tamanho da entrega a ser 

descarregada, portanto foi concluído por eles que o tempo médio é de uma hora de 
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serviço. E por fim, não há custo algum de espera pela janela de tempo e, portanto, 

este parâmetro foi passado como zero. 

 

3.3.4 Classificação do problema 
Afim de classificar o caso quanto ao seu tipo clássico de problema de 

roteamento de veículos, foram feitas visitas e entrevistas com os funcionários para 

entender o dia-a-dia da operação. Foi confirmado que a empresa programa suas 

entregas diariamente, que há somente um local de partida e este necessariamente é 

o destino final de todas as rotas. Além disso não há uma janela de tempo específica 

para nenhum cliente. Porém, todas as rotas devem durar no máximo 8h. A frota é 

própria e é composta por dois tipos de caminhões que neste estudo foram 

denominados tipo 0 (8 toneladas de capacidade) e tipo 1 (12 toneladas de 

capacidade). Assim pode-se concluir que se trata de um problema de roteamento de 

veículos com frota heterogênea (PRVFH), descrito na Seção 2.2. 

 

3.3.5 Escolha do algoritmo 
Para solucionar o problema e criar um processo para a empresa cogitou-se a 

programação linear inteira. Porém, analisando os prós e contras deste método com a 

utilização de heurísticas, optou-se pelo último.  

A decisão se deu principalmente pelo fato de não haver limite máximo no 

tamanho de uma instância nem no potencial de crescimento da frota de caminhões. 

Em um cenário hipotético no qual a realidade da fábrica tenha mudado e, portanto, 

haja instâncias maiores do que as apresentadas neste estudo, o tempo de 

processamento da solução utilizando a programação linear pode ser inviável.  

A metaheurística escolhida foi o algoritmo genético pyVRP proposto por Pereira 

e Bastos (2020), por possuir código aberto e por também poder ser aplicado em 

variantes do VRP com janelas de tempo, múltiplos depósitos, entre outras. Assim, 

eventuais mudanças no processo de entrega da empresa não demandariam uma 

grande mudança no algoritmo.  

Para um melhor uso do algoritmo, inicialmente foram feitas reuniões com o 

autor do código, professor Valdecy Pereira, para entender as particularidades do 

algoritmo utilizado. Após esta introdução, foi necessário realizar muitos testes e 

análises de sensibilidade antes de buscar por resultados. Então, com maior 
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familiaridade e tendo adaptado algumas características para o caso em questão, foi 

possível realizar o processo de busca por soluções e posterior análise destas. 

 

3.3.6 Pré-processamentos 

Durante as reuniões com os responsáveis pela programação das entregas da 

fábrica, foram relatados alguns casos especiais que podem ocorrer e que fazem com 

que seja difícil a obtenção de soluções para o problema. Para um cada um destes 

casos, este trabalho propõe um pré-processamento diferente. 

 

3.3.6.1 Clientes especiais 
Alguns clientes da empresa, têm como característica ser uma central de 

distribuição. Em outras palavras, o produto não é entregue diretamente ao ponto de 

venda, mas sim à um centro de distribuição próprio da rede de supermercados, que 

realiza a entrega às lojas posteriormente ao longo de vários dias de acordo com a 

demanda.  

Assim, o descarregamento da mercadoria neste tipo de cliente tem 

características distintas do cliente médio. A principal diferença deste grupo que 

impacta a implementação do projeto é o tempo de serviço. 

A questão surge do fato de que este local é uma central de distribuição, ou seja, 

todos os fornecedores da rede de supermercados entregam seus produtos, em grande 

quantidade, no mesmo local. Por esse motivo o tempo de serviço pode ser muito maior 

que uma hora (estabelecido como padrão no algoritmo). Consequentemente, tais 

clientes podem demandar mais do que 8 horas para serem atendidos, somando os 

tempos de deslocamento e o de serviço. Neste caso, o algoritmo retornaria uma 

solução com violação. 

O pré-processamento referente ao tempo necessário para entender clientes 

que utilizam centrais de distribuição deve ser feito baseado no conhecimento dos 

próprios envolvidos no processo. Pelo fato de serem poucos e de serem os maiores 

clientes da empresa, a probabilidade de que o processo falhe por falta de padrão é 

baixo. Sendo assim, nestes casos o procedimento seria não coloca-los na instância e 

subtrair um caminhão da frota a ser programada no algoritmo. 
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3.3.6.2 Grandes Pedidos 
No caso da demanda, esta pode ultrapassar a capacidade de um caminhão. 

Sendo assim, naturalmente mais de um caminhão seria destinado para a entrega. 

Porém, o algoritmo não entenderia esta lógica e a solução seria gerada com esta 

restrição violada. 

Sendo assim, é necessário realizar um pré-processamento dos dados. Quando 

a demanda de um único cliente ultrapassar 12.000 quilos, a instância deve ser 

adaptada para que o algoritmo consiga encontrar solução viável. A Figura 11 ilustra 

um exemplo de pré-processamento em que um cliente de índice 100 possui demanda 

25.081 Kg. Tal cliente foi dividido pelo pré-processamento em três com demandas 

12.000 Kg, 12.000 Kg e 1.081 Kg, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.3 Grandes Distâncias 
Além destes casos existe também a possibilidade de que a distância entre a 

fábrica e o cliente seja muito grande, fazendo com que a jornada de 8 horas do 

motorista seja excedida, dada a velocidade média do caminhão e o tempo de serviço 

de 1 hora. Estes casos devem também ser excluídos do algoritmo tendo em vista que 

não há solução viável para eles. Para atende-los a empresa terá que pagar hora extra 

e um único caminhão será destinado à entrega. Deve-se excluir também este cliente 

da instância e um caminhão será subtraído da frota no algoritmo. 

 

Figura 12 - Exemplo de instância antes e após pré-processamento. Fonte: Elaborado 
pela autora. 
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3.3.7 Aplicação do algoritmo e coleta de resultados 
Para aplicação do algoritmo, foram analisados 10 dias de agosto de 2020 para 

o projeto, e estes dias foram as instâncias consideradas. Como as instâncias 

representam pedidos reais que foram feitos para um dado dia, sempre existe a 

possibilidade de não haver solução viável, mesmo com a aplicação dos pré-

processamentos. Assim, surge a necessidade de criar um processo, para que se 

possa padronizar a tomada de decisão quando não há solução viável. A atual conduta 

da empresa nestes casos é remanejar parte da demanda para ser entregue no 

próximo dia. Com isso, criou-se o processo formalizado, na tentativa que abranger o 

máximo de situações possível. A Figura 12 ilustra tal processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com a Figura 12, cada instância pode ser executada até 10 vezes 

na tentativa de se encontrar uma solução viável. Caso isso não aconteça, 5% dos 

Figura 13 - Processo principal. Fonte: Elaborado pela autora. 
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clientes são remanejados para o dia seguinte, sendo escolhidos de forma decrescente 

em tamanho do pedido. Todo processo agora sobre a instância reduzida é então 

repetido novamente. 

A coleta de resultados foi dividida em duas etapas. Inicialmente com as 

instâncias que tinham solução viável (todas exceto a 6), a coleta foi feita de forma 

direta, a partir do relatório gerado pelo algoritmo foi possível comparar a solução com 

o histórico de frota utilizada pela empresa. Este foi o único indicador passível de 

comparação tendo em vista que a fábrica não faz a documentação das rotas 

realizadas (ordem de clientes visitados). Em um segundo momento foi necessário 

remanejar clientes segundo o processo criado, para casos onde a quantidade de 

clientes da instância impede o algoritmo de achar uma solução, pelo fato de não 

existir.  

 

3.3.8 Proposição de um novo cenário 
Segundo os dados analisados e a simulação feita com o novo processo criado, 

foi possível concluir o estudo e propor um cenário alternativo para a fábrica: reduzir 

em 2 caminhões o tamanho da frota utilizada. Todos os custos foram calculados e 

assim foi possível saber se de fato a proposta traria uma vantagem em termos de 

custo da operação ou não. É importante sempre lembrar que o nível de serviço é 

também um fator muito estratégico para o negócio e não é possível mensurá-lo afim 

de calcular a melhor alternativa. Sendo assim, a proposta se mantêm como um auxilio 

à decisão final. 
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4. Estudo de Caso 
 

4.1 Descrição do negócio 
O negócio consiste em uma fábrica de alimentos embutidos localizada na 

cidade de São Gonçalo - RJ, no bairro Laranjal. Esta fábrica faz entregas para diversos 

clientes do Estado do Rio de Janeiro. A frota de caminhões que realiza as entregas é 

de propriedade da empresa e consiste em 2 caminhões de 8.000 quilos de capacidade 

e 6 caminhões de 12.000 quilos de capacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema de dados da fábrica é parte do serviço prestado pela empresa que 

desenvolveu o software bem como sua assistência e consultoria na implementação 

do programa. Para realização do projeto foi solicitado uma lista de informações para 

compor o histórico analisado como nome dos clientes, endereço dos clientes, código 

dos clientes, lista de produtos pedidos, quantidades pedidas, datas dos pedidos e de 

entrega, caminhão responsável pela entrega e faturamento. Com isso, foi possível 

elaborar um panorama geral do negócio. 

São fabricados 40 tipos de produtos, mas as vendas se concentram em sua 

maioria em costela suína e bacon porcionado, como mostra a figura 12. 

 

Figura 14 - Localização da Fábrica. Fonte: Google Earth Pro 
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A fábrica atua há 30 anos distribuindo seus produtos e atende majoritariamente 

clientes localizados nas cidades de São Gonçalo-RJ, Niterói-RJ e do Rio de Janeiro-

RJ, como mostra a Figura 13. Na imagem os clientes foram representados por círculos 

de raio proporcional ao seu volume de compra de produtos acumulado nos 2 meses 

analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 O perfil dos clientes pode ser dividido em 2 grupos bem definidos. 

Aproximadamente 68% do volume de vendas da empresa está concentrado em 5 

clientes (6387, 3795, 729, 1764, 6742), e este foi denominado Grupo 1. 

 

 

 

Figura 15 - Lista de produtos com quantidades. Fonte: Dados fornecidos pela empresa 

Figura 16 - Principais clientes representados por volume de compra acumulado. 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa. 



36 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É muito importante para o projeto entender o impacto deste grupo no dia a dia 

da fábrica, a relevância que eles têm no faturamento e, portanto, na priorização dos 

recursos. Foi observado em conversas feitas com os funcionários que estes clientes 

fazem em sua maioria pedidos grandes, que superam por vezes a capacidade de um 

caminhão. Sendo assim, estes são considerados prioridade e não entram atualmente 

no planejamento empírico das rotas, são destinados caminhões exclusivos para 

atende-los quando ocorre o pedido. 

O tempo de serviço é também um fator de muita importância para que se 

entenda o caso. Estimou-se junto aos funcionários envolvidos no processo uma média 

de 1 hora de tempo de entrega para cada cliente visitado. Tendo em vista que a 

jornada dos motoristas é de 8 horas, este tempo têm grande impacto no dia-a-dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Volume de cada cliente comparativamente. Fonte: 
Dados fornecidos pela empresa 
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Pelo gráfico de clientes por dia e caminhões por dia, é confirmada a correlação 

entre estes. A correlação não é perfeita pelo fato de que as quantidades de produto 

demandados têm um papel importante na decisão da quantidade de caminhões 

utilizados no dia. 

 

4.2 Descrição do Processo 
O fato de se tratar de uma empresa familiar traz algumas particularidades ao 

processo como informalidade, falta de padronização e utilização do conhecimento 

tácito. Esta seção tem o objetivo de descrever e representar o processo de forma 

geral, não levando em consideração os possíveis desvios deste, ocasionados por 

motivos específicos do dia-a-dia. 

Os pedidos chegam em sua maioria por telefone e em seguida é feito um 

romaneio com as informações a respeito do pedido: data, cliente, produtos e 

respectivas quantidades. Assim, o romaneio é levado para a linha de produção e o 

pedido é fabricado. No final do dia, todos os pedidos são analisados e as rotas são 

planejadas de forma empírica, de acordo com o conhecimento acumulado dos 

funcionários envolvidos.  

 

Figura 18 - Análise comparativa de clientes e frota utilizada por dia. Fonte: Dados fornecidos 
pela empresa. 
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Figura 19 - Processo principal da operação da empresa. Fonte: Elaborado pela autora. 

A operação está ativa 24 horas e o carregamento dos caminhões acontece 

durante a noite. As rotas são feitas exclusivamente durante o dia e, em sua maioria, 

os pedidos chegam no final do dia. A produção dos produtos não tem horário definido 

sendo parte puxada e parte empurrada, dependendo dos pedidos e do estoque do 

momento. A decisão é empírica, sendo potencialmente objeto para um novo estudo. 

 

4.3 Período Analisado  
Para o projeto foi selecionado um período de 10 dias completos 

correspondentes aos dias 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 de Agosto de 2020. Este 

período foi escolhido devido à grande variação de demandas, possibilitando que o 

projeto seja mais abrangente em termos de outliers. Na terceira instância, que 

corresponde ao dia 5 de Agosto a demanda foi de apenas 7 clientes, enquanto no dia 

8 de agosto houve uma demanda de 34 clientes.  
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É importante ressaltar que em casos de dias como o dia 8 em que há uma 

demanda muito alta, é frequente que a fábrica não consiga atender no dia seguinte 

todos os pedidos. Os motivos variam entre falta de produto, falta de caminhão 

disponível ou falta de tempo. Ou seja, existe a possibilidade de que não haja solução 

viável para as instâncias atípicas seguindo os parâmetros pré-estabelecidos.  

 

5. Implementação do Algoritmo 
 

5.1 Parâmetros 
Esta seção tem o objetivo de elucidar algumas características do algoritmo 

proposto e adaptações feitas à versão original do algoritmo, produzido pelo Professor 

Valdecy Pereira e Fernando César Bastos e implementado em Python. O algoritmo se 

encontra em github.com/Valdecy/pyVRP. Todas as funções, bibliotecas e estruturas 

utilizadas no projeto encontram-se no Apêndice deste trabalho. Assim, tem-se o 

objetivo de que este trabalho dissemine o conhecimento empregado e promova o 

código usado para futuros projetos envolvendo Roteamento de Veículos e Algoritmo 

Genético 

O código original possui dois arquivos: Main.py e o pyVRP.py. No arquivo 

Main.py, o usuário fornece: informações a respeito de qual tipo de variante de PRV 

vai ser executada, o nome do arquivo que contém as distâncias entre os clientes, o 

nome do arquivo contendo informações a respeito de cada cliente, os parâmetros a 

serem utilizados pelo algoritmo genético e um arquivo para guardar a solução do 

problema. Já o arquivo pyVRP.py não precisa ser necessariamente alterado pelo 

usuário e hospeda toda a lógica do algoritmo genético.  

Figura 20 - Características das instâncias analisadas. Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Antes da execução das instâncias, as informações requeridas pelo algoritmo 

foram preenchidas no arquivo Main.py. A Figura 20 mostra as primeiras informações 

preenchidas. 

 

 
Figura 21 - Primeiras informações preenchidas no arquivo Main. py. 

  

 As informações a respeito deste caso foram o número de armazéns igual a um, 

modelo com janela de tempo com a rota fechada, ou seja, o fim da rota deve 

necessariamente ser na fábrica, o modelo utilizado “vrp” que significa Problema de 

Roteamento de Veículos e por fim o comando para plotar o gráfico com as rotas 

criadas considerando coordenadas construídas pelo próprio algoritmo com base nas 

distâncias dos pontos. Ressalta-se aqui que o estudo de caso deste trabalho não 

possui janelas de tempo diferentes para cada cliente. Existe apenas a restrição de que 

toda rota deve ter no máximo 8 horas de duração. Para que o algoritmo satisfaça esta 

restrição, foi colocada a janela de tempo [0,8] para cada ponto (incluindo a fábrica), 

indicando que cada um destes pontos deva ser entendido dentro deste intervalo de 

tempo. 

Além das informações da Figura 20, são preenchidas também informações 

relativas aos veículos. Tais informações são destacadas na Figura 21.  

 

 
Figura 22 - Informações fornecidas relativas aos veículos. 

  

 No estudo de caso deste trabalho, são dois tipos diferentes de veículo. Não há 

custo fixo tendo em vista que a frota é própria da empresa e o custo variável foi 

estimado segundo as características dos caminhões. Este parâmetro é relevante 
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apenas a nível de comparação entre um tipo de carro e o outro, o valor absoluto do 

custo variável não interfere no modelo. As capacidades foram passadas em quilos e 

a velocidade média foi estimada em conjunto com os funcionários responsáveis pela 

frota. Por fim o parâmetro que diz respeito ao tamanho da frota de cada tipo de 

caminhão.  

 As informações destacadas nas Figuras 20 e 21 mostram que o problema 

estudado neste trabalho pode ser classificado como um PRVFH. Além destas 

informações, são preenchidas ainda os parâmetros utilizados para o algoritmo 

genético, conforme destaca a Figura 22. 

 

 
Figura 23 - Parâmetros do algoritmo genético utilizado. 

 

 Ao longo desta pesquisa tais parâmetros foram testados diversas vezes com 

diversos valores diferentes, a fim de entender a sensibilidade da relação 

solução/tempo de processamento. É notório que mais gerações e tamanho maior de 

população aumentam as chances de se achar uma solução boa, porém, o tempo que 

leva para processar estes parâmetros deve ser viável.  

Como penalidade é interessante colocar um valor bastante alto para que as 

restrições violadas tenham bastante peso na função a ser minimizada, evitando que a 

solução final tenha violações. O tamanho da população escolhido foi de 1500 

indivíduos, a taxa de mutação foi de 0,1 e apenas 1 membro para a elite. O número 

de gerações levou em conta a população inicial de 1500 indivíduos, portanto, 15 

gerações foi a escolha tendo em vista o resultado e o tempo de processamento 

almejados. 

O algoritmo original exige ainda que sejam preenchidos dois arquivos, um 

contendo a matriz de distâncias do problema e outro contendo informações relativas 

aos clientes (demanda, janelas de tempo, tempo de serviço e custo de espera). A 

Figura 23 ilustra estes dois arquivos. 
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Nesta etapa, foram feitas pequenas modificações para que fossem executadas 

diversas instâncias de uma única vez: 

 

• Ao invés de fornecer um arquivo com a matriz de distâncias só de um 

determinado dia, é fornecida a matriz de distâncias completa, incluindo 

os clientes de todos os 10 dias.  

• É fornecido como entrada um arquivo contendo o índice do cliente e a 

sua demanda em cada um dos dias. Os demais parâmetros dos clientes 

(janelas de tempo, tempo de serviço e custo de espera) passam a ser 

preenchidas no próprio código. 

• O usuário passa a fornecer os índices das instâncias a serem 

executadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Exemplos de arquivos necessários 
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Conforme ilustra a Figura 24, o código passa a receber os novos arquivos de 

entrada e os índices das instâncias a serem executadas (linha 32 do algoritmo). O 

algoritmo então percorre iterativamente os índices de cada instância a ser executada 

(linha 42). Em cada iteração, e uma variável contendo as informações dos clientes é 

preenchida, sendo fornecidas as janelas de tempo (início em 0 e término em time_max 

= 8), o tempo de serviço (1 hora para cada cliente) e o custo de espera é colocado 

como zero (linha 46). É fornecido ainda o índice de cada cliente. Este valor é utilizado 

apenas na interpretação da solução final. Após isso, a matriz de distâncias referentes 

ao dia em específico é construída com base na matriz de distâncias completa (linha 

53). Finalmente, é então chamada a função que executa o algoritmo genético e, em 

seguida, a função que fornece a solução obtida. 

Os resultados são gerados em um relatório automatizado ao fim do código. 

A Figura 25 ilustra o formato deste relatório. Neste relatório ilustrativo, foram geradas 

3 rotas, conforme ilustra a coluna “Route”. A coluna “Vehicle” ilustra o tipo de veículo 

de cada rota. Já a coluna “Activity” mostra a classificação de cada ponto na rota, que 

pode ser “start”, “service” ou “finish” representando se é um ponto origem da rota, 

Figura 25 - Ilustração das modificações feitas no código original. 
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cliente ou fim da rota, respectivamente. Já a coluna “Job” representa o índice dos 

clientes sendo visitados sequencialmente em cada rota. Nesta coluna, foi feita uma 

pequena modificação em relação ao código original para serem mostrados os índices 

dos clientes considerando todos os clientes dos 10 dias e não os índices em relação 

ao dia específico. O relatório mostra ainda para cada componente da rota a carga do 

caminhão antes e após a visita do ponto (Colunas “Arrive Load” e “Leave Load” 

respectivamente), o tempo de espera para satisfazer a janela de tempo de um dado 

ponto (Coluna “Wait time”), os instantes de tempo da chegada e saída em um 

determinado ponto (Colunas “Arrive Time” e “Leave Time”, respectivamente) e as 

distâncias e custos acumulados (Colunas “Distance” e “Costs”, respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Exemplo de relatório. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.2 Simulação do processo 
Nos 10 dias analisados, os pré-processamentos foram realizados, porém não 

acarretaram modificações nas instâncias. Com relação a viabilidade das instâncias, 

apenas a instância 6 precisou passar por remanejamento, tendo aproximadamente 

24% da sua demanda remanejada para o dia seguinte. Ambas as novas instâncias 

tiveram solução viável após o remanejamento. Caso a instância 7 fosse também uma 
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instância inviável ou se tornasse inviável com o remanejamento o processo teria que 

ser feito mais uma vez, aumentando a instância 8, e assim sucessivamente. 

  

 

 

 

 

 

 

Analisando a tabela comparativa das instâncias é evidente que o recurso que 

inviabilizava era tempo de caminhão em trajeto. Após feito o processo de 

remanejamento as instâncias ficaram com quase a mesma quantidade de clientes, 

que ainda é alta, porém viável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Simulação do processo proposto. Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 28 - Resultado da instância 6 pós remanejamento. 
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 As restrições de tamanho de frota para cada tipo de caminhão, capacidade 

máxima do caminhão e tempo de rota foram respeitadas. Acredita-se que este seja 

um bom método de padronizar o processo tendo em vista que no período de dois 

meses analisado somente dois dias tiveram uma demanda superior a 30 clientes.  

 

5.3 Resultados 
 

Figura 29 - Resultado da instância 7 pós remanejamento. 
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É possível notar que os veículos possuem um carregamento médio distante da 

capacidade máxima. Já o tempo médio de rota é alto, principalmente nas instâncias 

maiores. Assim, pode-se assumir que a restrição que frequentemente inviabiliza as 

instâncias é o tempo de rota. 

 É importante ressaltar que a fábrica frequentemente não consegue atender os 

clientes por motivos de falta de produto e falta de caminhão disponível para realizar 

as entregas. Nestes casos o cliente não recebe o produto, tendo que posteriormente 

fazer outro pedido. Tendo isso em mente, é interessante pensar no processo criado 

como uma forma de diminuir a variância do universo de instâncias, trazendo 

artificialmente o indicador de número de clientes para a média.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 31 - Gráfico comparativo de frota utilizada. 

Figura 30 - Resultados do processamento das instâncias 
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 Afim de visualizar as rotas propostas pelo algoritmo, a instância 2 foi plotada 

no Google Maps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Rotas da instância 2 plotadas no mapa. Fonte: Elaborado pela autora. 
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Analisando do ponto de vista das localizações, o algoritmo escolheu de forma 

correta os clientes nas rotas, tendo em vista as regiões e trajetos resultantes. Além 

disso, de forma correta a solução apresenta uma rota com apenas um cliente, já que 

este tem demanda de 12.000 Kg, atingindo a capacidade máxima de um caminhão. 
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6. Proposta 
 

Tendo a oportunidade de modelar os parâmetros supondo outros cenários, 

algumas hipóteses foram levantadas afim de trazer os resultados de uma possível 

mudança na configuração atual da empresa.  

 

6.1 Frota infinita 
A primeira hipótese levantada foi a de frota infinita. Evidente que isso não é 

uma possibilidade pensando em uma frota própria, mas abre a possibilidade de que a 

empresa contrate caminhões sob demanda nos dias de necessidade. Tendo em vista 

o gráfico de utilização real de frota apresentado na seção 4.1 é possível perceber que 

em apenas 2 dias, de um universo de 53, a frota inteira foi utilizada. Com isso, é 

possível afirmar que este cenário não seria interessante e de grande benefício para a 

empresa. 

 

6.2 Frota reduzida 
Seguindo a análise do gráfico de utilização de frota da seção 4.1, pode-se 

afirmar que em apenas 7 dias houve necessidade de uma frota de mais de 6 

caminhões. Assim, é possível cogitar a possibilidade de que haja ineficiência por 

ociosidade dos caminhões.  

Com isso foi feita a simulação das mesmas instâncias com uma frota de 6 

caminhões, excluindo os dois caminhões de capacidade 8.000 Kg. Para atender todos 

os clientes com a frota reduzida foi necessário remanejar clientes 2 da instância 5 para 

a 6 e 4 clientes da 6 para a 7 (além dos clientes já remanejados pelo processo criado 

na seção 5.3). 
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O resultado mostra uma redução de 15% do custo da operação no período de 

10 dias. O custo de manutenção anual dos caminhões não foi contemplado no cálculo. 

É importante que a expectativa dos clientes quanto ao serviço de entrega seja levada 

em consideração ao avaliar esta decisão sendo a simulação apenas uma ferramenta 

que auxilia este processo.  

  

Frota Atual Frota Reduzida 

Figura 33 - Análise de custos comparativos da frota reduzida. 
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7. Conclusões e trabalhos futuros 
 

Como conclusão pode-se afirmar que o trabalho cumpriu seu objetivo principal 

propondo uma ferramenta capaz de auxiliar a fábrica estudada na tomada de decisão 

da programação da entrega. Além disso, o processo criado, que contempla os casos 

em que há mais clientes do que a fábrica consegue atender em um dia, pode ser visto 

como uma padronização e sistematização de uma decisão que atualmente é feita sem 

um critério específico. 

A ferramenta se provou mais eficiente que o histórico de caminhões utilizados 

no período analisado. Assim, é possível afirmar que a ferramenta proposta é capaz 

de complementar as decisões na fábrica de forma mais eficiente que a forma 

atualmente utilizada. 

Com relação ao processo criado, também é possível afirmar que é capaz de 

auxiliar nas decisões uma vez que não há método atualmente para conduzir as 

entragas em caso de excesso de pedidos.  

Os possíveis trabalhos de aprimoramento seriam automatizar o processo de 

remanejamento. Para isso seria necessário automatizar as 10 tentativas da instância 

que viola restrições e então remanejar clientes para o dia seguinte, e assim por diante. 

Além disso, pretende-se implementar a metodologia aqui proposta efetivamente no 

dia a dia da fábrica.  

Além disso, seria interessante comparar o algoritmo utilizado com as soluções 

geradas por algum software de programação linear. A comparação seria útil para 

entender se as soluções geradas pelo algoritmo são próximas da solução ótima. Em 

caso positivo, o algoritmo cumpre o proposto: encontrar soluções parecidas com a 

solução ótima, possivelmente até encontrar a solução ótima. Em caso negativo seria 

necessário revisar os parâmetros do algoritmo genético, do tamanho da população e 

da quantidade de gerações propostos. Tal revisão teria o intuito de aprimorar o 

algoritmo e assim torná-lo mais eficiente. 

Com relação às outras áreas da empresa, existe a possibilidade de se estudar 

a programação dos turnos dos funcionários, já que é muito frequente que estes façam 

hora extra, aumentando muito o custo da folha de pagamento. Além disso, há também 

potencial de melhora na gestão do estoque uma vez que foi relatado que há eventuais 

faltas de produto e a entrega não é realizada. 
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9. Apêndice 
 

Código fonte do AG: 

Linha ############################################################
################ 

  

1 # Required Libraries 
2 import pandas as pd 
3 import random 
4 import numpy as np 
5 import copy 
6 import os 
7 import time as tm 
8  
9 from itertools import cycle 
10 from matplotlib import pyplot as plt 
11  

12 ############################################################
################ 

13  
14 # Function: Build Coordinates 
15 def build_coordinates(distance_matrix):   
16     a           = distance_matrix[0,:].reshape(distance_matrix.shape[0], 1) 
17     b           = distance_matrix[:,0].reshape(1, distance_matrix.shape[0]) 
18     m           = (1/2)*(a**2 + b**2 - distance_matrix**2) 
19     w, u        = np.linalg.eig(np.matmul(m.T, m)) 
20     s           = (np.diag(np.sort(w)[::-1]))**(1/2)  
21     coordinates = np.matmul(u, s**(1/2)) 
22     coordinates = coordinates.real[:,0:2] 
23     return coordinates 
24  
25 # Function: Build Distance Matrix 
26 def build_distance_matrix(coordinates): 
27    a = coordinates 
28    b = a.reshape(np.prod(a.shape[:-1]), 1, a.shape[-1]) 
29    return np.sqrt(np.einsum('ijk,ijk->ij',  b - a,  b - a)).squeeze() 
30  
31 # Function: Tour Plot 
32 def plot_tour_coordinates (coordinates, solution, n_depots, route): 
33     depot     = solution[0] 
34     city_tour = solution[1] 
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35 

    cycol     = cycle(['#1f77b4', '#ff7f0e', '#2ca02c', '#d62728', '#9467bd', 
'#8c564b', '#e377c2', '#7f7f7f', '#bcbd22', '#17becf', '#bf77f6', '#ff9408', 
'#d1ffbd', '#c85a53', '#3a18b1', '#ff796c', '#04d8b2', '#ffb07c', '#aaa662', 
'#0485d1', '#fffe7a', '#b0dd16', '#85679', '#12e193', '#82cafc', '#ac9362', 
'#f8481c', '#c292a1', '#c0fa8b', '#ca7b80', '#f4d054', '#fbdd7e', '#ffff7e', 
'#cd7584', '#f9bc08', '#c7c10c']) 

36     plt.style.use('ggplot') 
37     for j in range(0, len(city_tour)): 
38         if (route == 'closed'): 
39             xy = np.zeros((len(city_tour[j]) + 2, 2)) 
40         else: 
41             xy = np.zeros((len(city_tour[j]) + 1, 2)) 
42         for i in range(0, xy.shape[0]): 
43             if (i == 0): 
44                 xy[ i, 0] = coordinates[depot[j][i], 0] 
45                 xy[ i, 1] = coordinates[depot[j][i], 1] 
46                 if (route == 'closed'): 
47                     xy[-1, 0] = coordinates[depot[j][i], 0] 
48                     xy[-1, 1] = coordinates[depot[j][i], 1] 
49             if (i > 0 and i < len(city_tour[j])+1): 
50                 xy[i, 0] = coordinates[city_tour[j][i-1], 0] 
51                 xy[i, 1] = coordinates[city_tour[j][i-1], 1] 

52         plt.plot(xy[:,0], xy[:,1], marker = 's', alpha = 0.5, markersize = 5, color = 
next(cycol)) 

53     for i in range(0, coordinates.shape[0]): 
54         if (i < n_depots): 

55             plt.plot(coordinates[i,0], coordinates[i,1], marker = 's', alpha = 1.0, 
markersize = 7, color = 'k') 

56             plt.text(coordinates[i,0], coordinates[i,1] + 0.04, i, ha = 'center', va = 
'bottom', color = 'k', fontsize = 7) 

57         else: 

58             plt.text(coordinates[i,0],  coordinates[i,1] + 0.04, i, ha = 'center', va = 
'bottom', color = 'k', fontsize = 7) 

59     return 
60  
61 # Function: Subroute Distance 
62 def evaluate_distance(distance_matrix, depot, subroute):     
63     subroute_i    = depot + subroute 
64     subroute_j    = subroute + depot 

65     subroute_ij   = [(subroute_i[i], subroute_j[i]) for i in range(0, 
len(subroute_i))] 

66     distance      = 
list(np.cumsum(distance_matrix[tuple(np.array(subroute_ij).T)])) 

67     distance[0:0] = [0.0] 
68     return distance 
69  
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70 # Function: Subroute Time 
71 def evaluate_time(distance_matrix, parameters, depot, subroute, velocity):   
72     tw_early   = parameters[:, 1] 
73     tw_st      = parameters[:, 3] 
74     subroute_i = depot + subroute 
75     subroute_j = subroute + depot 
76     wait       = [0]*len(subroute_j) 
77     time       = [0]*len(subroute_j) 
78     for i in range(0, len(time)): 

79         time[i] = time[i] + distance_matrix[(subroute_i[i], 
subroute_j[i])]/velocity[0] 

80         if (time[i] < tw_early[subroute_j][i]): 
81             wait[i] = tw_early[subroute_j][i] - time[i] 
82             time[i] = tw_early[subroute_j][i] 
83         time[i] = time[i] + tw_st[subroute_j][i] 
84         if (i + 1 <= len(time) - 1): 
85             time[i+1] = time[i] 
86     time[0:0] = [0] 
87     wait[0:0] = [0] 
88     return wait, time 
89  
90 # Function: Subroute Capacity 
91 def evaluate_capacity(parameters, depot, subroute):  
92     demand    = parameters[:, 0] 
93     subroute_ = depot + subroute + depot 
94     capacity  = list(np.cumsum(demand[subroute_])) 
95     return capacity  
96  
97 # Function: Subroute Nearest Depot 
98 def evaluate_depot(n_depots, individual, distance_matrix): 
99     d_1 = float('+inf') 
100     for i in range(0, n_depots): 
101         for j in range(0, len(individual[1])): 
102             d_2 = evaluate_distance(distance_matrix, [i], individual[1][j])[-1] 
103             if (d_2 < d_1): 
104                 d_1 = d_2 
105                 individual[0][j] = [i] 
106     return individual 
107  
108 # Function: Subroute Cost 

109 def evaluate_cost(dist, wait, parameters, depot, subroute, fixed_cost, 
variable_cost, time_window): 

110     tw_wc     = parameters[:, 4] 
111     subroute_ = depot + subroute + depot 
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112     cost      = [0]*len(subroute_) 
113     if (time_window == 'with'): 

114         cost = [fixed_cost[0] + y*z if x == 0 else fixed_cost[0] + 
x*variable_cost[0] + y*z for x, y, z in zip(dist, wait, tw_wc[subroute_])] 

115     else: 

116         cost = [fixed_cost[0]  if x == 0 else fixed_cost[0] + x*variable_cost[0]  
for x in dist] 

117     return cost 
118  
119 # Function: Subroute Cost 

120 def evaluate_cost_penalty(dist, time, wait, cap, capacity, parameters, depot, 
subroute, fixed_cost, variable_cost, penalty_value, time_window, route): 

121     tw_late = parameters[:, 2] 
122     tw_st   = parameters[:, 3] 
123     tw_wc   = parameters[:, 4] 
124     if (route == 'open'): 
125         subroute_ = depot + subroute 
126     else: 
127         subroute_ = depot + subroute + depot 
128     pnlt = 0 
129     cost = [0]*len(subroute_) 
130     pnlt = pnlt + sum( x > capacity for x in cap[0:len(subroute_)] ) 
131     if(time_window == 'with'): 

132         pnlt = pnlt + sum(x > y + z for x, y, z in zip(time, tw_late[subroute_] , 
tw_st[subroute_]))   

133         cost = [fixed_cost[0] + y*z if x == 0 else cost[0] + x*variable_cost[0] + 
y*z for x, y, z in zip(dist, wait, tw_wc[subroute_])] 

134     else: 

135         cost = [fixed_cost[0] if x == 0 else cost[0] + x*variable_cost[0] for x in 
dist]         

136     cost[-1] = cost[-1] + pnlt*penalty_value 
137     return cost[-1] 
138  
139 # Function: Solution Report 

140 def show_report(solution, distance_matrix, parameters, velocity, fixed_cost, 
variable_cost, route, time_window): 

141     column_names = ['Route', 'Vehicle', 'Activity', 'Job', 'Arrive Load', 'Leave 
Load', 'Wait Time', 'Arrive Time','Leave Time', 'Distance', 'Costs'] 

142     tt         = 0 
143     td         = 0  
144     tc         = 0 
145     demand     = parameters[:, 0] 
146     tw_st      = parameters[:, 3] 
147     report_lst = [] 
148     for i in range(0, len(solution[1])): 
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149         dist       = evaluate_distance(distance_matrix, solution[0][i], 
solution[1][i]) 

150         wait, time = evaluate_time(distance_matrix, parameters, solution[0][i], 
solution[1][i], velocity = [velocity[solution[2][i][0]]]) 

151         cap        = evaluate_capacity(parameters, solution[0][i], solution[1][i])  
152         for n in range(0,len(solution[1][i])):  
153             if (n == 0): 
154                 cap[n+1] = cap[-1] 
155             else: 
156                 cap[n+1] = cap[n] - demand[solution[1][i][n]] 
157         cap[0]     = cap[-1] 
158         cap[-1]    = 0 
159         leave_cap = copy.deepcopy(cap) 
160         for n in range(1, len(leave_cap)-1): 
161             leave_cap[n] = cap[n+1]  

162 
        cost = evaluate_cost(dist, wait, parameters, solution[0][i], solution[1][i], 
fixed_cost = [fixed_cost[solution[2][i][0]]], variable_cost = 
[variable_cost[solution[2][i][0]]], time_window = time_window) 

163         if (route == 'closed'): 
164             subroute = [solution[0][i] + solution[1][i] + solution[0][i] ] 
165         elif (route == 'open'): 
166             subroute = [solution[0][i] + solution[1][i] ] 
167         for j in range(0, len(subroute[0])): 
168             if (j == 0): 
169                 activity    = 'start' 
170                 arrive_time = round(time[j],2) 
171             else: 
172                 arrive_time = round(time[j] - tw_st[subroute[0][j]] - wait[j],2) 
173             if (j > 0 and j < len(subroute[0]) - 1): 
174                 activity = 'service'   
175             if (j == len(subroute[0]) - 1): 
176                 activity = 'finish' 
177                 if (time[j] > tt): 
178                     tt = time[j] 
179                 td = td + dist[j] 
180                 tc = tc + cost[j] 
181  

182 
            report_lst.append(['#' + str(i+1), solution[2][i][0], activity, 
parameters[[0][j],5], cap[j], leave_cap[j], round(wait[j],2), arrive_time, 
round(time[j],2), round(dist[j],2), round(cost[j],2) ]) 

183         report_lst.append(['-//-', '-//-', '-//-', '-//-','-//-', '-//-', '-//-', '-//-', '-//-', '-//-', '-//-
']) 

184     report_lst.append(['TOTAL', '', '','', '', '', '', '', round(tt,2), round(td,2), 
round(tc,2)]) 

185     report_df = pd.DataFrame(report_lst, columns = column_names) 
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186     return report_df 
187  
188 # Function: Route Evalution & Correction 
189 # Function: Route Evalution & Correction 

190 
def target_function(population, distance_matrix, parameters, velocity, 
fixed_cost, variable_cost, capacity, penalty_value, time_window, route, 
fleet_size = []): 

191     cost     = [[0] for i in range(len(population))] 
192     tw_late  = parameters[:, 2] 
193     tw_st    = parameters[:, 3] 
194     flt_cnt  = [0]*len(fleet_size) 
195     if (route == 'open'): 
196         end =  2  
197     else: 
198         end =  1 
199     for k in range(0, len(population)): # k individuals 
200         individual = copy.deepcopy(population[k])   
201         size       = len(individual[1]) 
202         i          = 0 
203         pnlt       = 0 
204         flt_cnt    = [0]*len(fleet_size) 
205         while (size > i): # i subroutes  

206             dist = evaluate_distance(distance_matrix, individual[0][i], 
individual[1][i]) 

207             if(time_window == 'with'): 

208 
                wait, time = evaluate_time(distance_matrix, parameters, depot = 
individual[0][i], subroute = individual[1][i], velocity = 
[velocity[individual[2][i][0]]]) 

209             else: 
210                 wait       = [] 
211                 time       = [] 

212             cap    = evaluate_capacity(parameters, depot = individual[0][i], 
subroute = individual[1][i]) 

213 

            cost_s = evaluate_cost(dist, wait, parameters, depot = 
individual[0][i], subroute = individual[1][i], fixed_cost = 
[fixed_cost[individual[2][i][0]]], variable_cost = 
[variable_cost[individual[2][i][0]]], time_window = time_window)       

214             pnlt       = pnlt + sum( x >  capacity[individual[2][i][0]] for x in cap[0:-1] 
) 

215             if(time_window == 'with'): 
216                 if (route == 'open'): 
217                     subroute_ = individual[0][i] + individual[1][i] 
218                 else: 
219                     subroute_ = individual[0][i] + individual[1][i] + individual[0][i] 

220                 pnlt = pnlt + sum(x > y + z for x, y, z in zip(time, tw_late[subroute_] 
, tw_st[subroute_]))                       
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221             if (len(fleet_size) > 0): 
222                 flt_cnt[individual[2][i][0]] = flt_cnt[individual[2][i][0]] + 1  
223             if (size <= i + 1): 
224                 for v in range(0, len(fleet_size)): 
225                     v_sum = flt_cnt[v] - fleet_size[v] 
226                     if (v_sum > 0): 
227                         pnlt = pnlt + v_sum 
228             cost[k][0] = cost[k][0] + cost_s[-end] + pnlt*penalty_value 
229             size = len(individual[1]) 
230             i = i + 1 
231     cost_total = copy.deepcopy(cost) 
232     return cost_total, population 
233  
234 # Function: Initial Population 

235 def initial_population(coordinates = 'none', distance_matrix = 'none', 
population_size = 5, vehicle_types = 1, n_depots = 1, model = 'vrp'): 

236     try: 
237         distance_matrix.shape[0] 
238     except: 
239         distance_matrix = build_distance_matrix(coordinates) 
240     if (model == 'tsp'): 
241         n_depots = 1 
242     depots     = [[i] for i in range(0, n_depots)] 
243     vehicles   = [[i] for i in range(0, vehicle_types)] 
244     clients    = list(range(n_depots, distance_matrix.shape[0])) 
245     population = [] 
246     for i in range(0, population_size): 
247         clients_temp    = copy.deepcopy(clients) 
248         routes          = [] 
249         routes_depot    = [] 
250         routes_vehicles = [] 
251         while (len(clients_temp) > 0): 
252             e = random.sample(vehicles, 1)[0] 
253             d = random.sample(depots, 1)[0] 
254             if (model == 'tsp'): 
255                 c = random.sample(clients_temp, len(clients_temp)) 
256             else: 

257                 c = random.sample(clients_temp, random.randint(1, 
len(clients_temp))) 

258             routes_vehicles.append(e) 
259             routes_depot.append(d) 
260             routes.append(c) 
261             clients_temp = [item for item in clients_temp if item not in c] 
262         population.append([routes_depot, routes, routes_vehicles]) 
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263     return population 
264  
265 # Function: Fitness 
266 def fitness_function(cost, population_size):  
267     fitness = np.zeros((population_size, 2)) 
268     for i in range(0, fitness.shape[0]): 
269         fitness[i,0] = 1/(1 + cost[i][0] + abs(np.min(cost))) 
270     fit_sum      = fitness[:,0].sum() 
271     fitness[0,1] = fitness[0,0] 
272     for i in range(1, fitness.shape[0]): 
273         fitness[i,1] = (fitness[i,0] + fitness[i-1,1]) 
274     for i in range(0, fitness.shape[0]): 
275         fitness[i,1] = fitness[i,1]/fit_sum 
276     return fitness 
277  
278 # Function: Selection 
279 def roulette_wheel(fitness):  
280     ix     = 0 
281     random = int.from_bytes(os.urandom(8), byteorder = 'big') / ((1 << 64) - 1) 
282     for i in range(0, fitness.shape[0]): 
283         if (random <= fitness[i, 1]): 
284           ix = i 
285           break 
286     return ix 
287  

288 # Function: TSP Crossover - BRBAX (Best Route Better Adjustment 
Recombination) 

289 def crossover_tsp_brbax(parent_1, parent_2): 
290     offspring = copy.deepcopy(parent_2) 
291     cut       = random.sample(list(range(0,len(parent_1[1][0]))), 2) 
292     cut.sort() 
293     rand      = int.from_bytes(os.urandom(8), byteorder = 'big') / ((1 << 64) - 1) 
294     A         = parent_1[1][0][cut[0]:cut[1]] 
295     B         = [item for item in parent_2[1][0] if item not in A ]  
296     if (rand > 0.5): 
297         A.reverse() 
298     offspring[1][0] = A + B 
299     return offspring 
300  
301 # Function: TSP Crossover - BCR (Best Cost Route Crossover) 

302 
def crossover_tsp_bcr(parent_1, parent_2, distance_matrix, velocity, 
capacity, fixed_cost, variable_cost, penalty_value, time_window, 
parameters, route): 

303     offspring = copy.deepcopy(parent_2) 
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304     cut       = random.sample(list(range(0,len(parent_1[1][0]))), 2) 
305     for i in range(0, 2): 
306         d_1            = float('+inf') 
307         A              = parent_1[1][0][cut[i]] 
308         best           = [] 
309         parent_2[1][0] = [item for item in parent_2[1][0] if item not in [A] ] 

310         insertion      = copy.deepcopy([ parent_2[0][0], parent_2[1][0], 
parent_2[2][0] ]) 

311 
        dist_list      = [evaluate_distance(distance_matrix, insertion[0], 
insertion[1][:n] + [A] + insertion[1][n:]) for n in range(0, len(parent_2[1][0]) + 
1)] 

312         if(time_window == 'with'): 

313 
            wait_time_list = [evaluate_time(distance_matrix, parameters, 
insertion[0], insertion[1][:n] + [A] + insertion[1][n:], velocity = 
[velocity[parent_2[2][0][0]] ] ) for n in range(0, len(parent_2[1][0]) + 1)] 

314         else: 
315             wait_time_list = [[0, 0]]*len(dist_list) 

316 
        cap_list       = [evaluate_capacity(parameters, insertion[0], 
insertion[1][:n] + [A] + insertion[1][n:]) for n in range(0, len(parent_2[1][0]) + 
1)] 

317         insertion_list = [insertion[1][:n] + [A] + insertion[1][n:] for n in range(0, 
len(parent_2[1][0]) + 1)] 

318 

        d_2_list       = [evaluate_cost_penalty(dist_list[n], wait_time_list[n][1], 
wait_time_list[n][0], cap_list[n], capacity[parent_2[2][0][0]], parameters, 
insertion[0], insertion_list[n], [fixed_cost[parent_2[2][0][0]]], 
[variable_cost[parent_2[2][0][0]]], penalty_value, time_window, route) for n in 
range(0, len(dist_list))] 

319         d_2 = min(d_2_list) 
320         if (d_2 <= d_1): 
321             d_1   = d_2 
322             best  = insertion_list[d_2_list.index(min(d_2_list))] 
323         parent_2[1][0] = best 
324         if (d_1 != float('+inf')): 
325             offspring = copy.deepcopy(parent_2) 
326     return offspring 
327  

328 # Function: VRP Crossover - BRBAX (Best Route Better Adjustment 
Recombination) 

329 def crossover_vrp_brbax(parent_1, parent_2): 
330     s         = random.sample(list(range(0,len(parent_1[0]))), 1)[0] 
331     subroute  = [ parent_1[0][s], parent_1[1][s], parent_1[2][s] ] 
332     offspring = copy.deepcopy(parent_2) 
333     for k in range(len(parent_2[1])-1, -1, -1): 

334         offspring[1][k] = [item for item in offspring[1][k] if item not in subroute[1] 
]  

335         if (len(offspring[1][k]) == 0): 
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336             del offspring[0][k] 
337             del offspring[1][k] 
338             del offspring[2][k] 
339     offspring[0].append(subroute[0]) 
340     offspring[1].append(subroute[1]) 
341     offspring[2].append(subroute[2]) 
342     return offspring 
343  
344 # Function: VRP Crossover - BCR (Best Cost Route Crossover) 

345 
def crossover_vrp_bcr(parent_1, parent_2, distance_matrix, velocity, 
capacity, fixed_cost, variable_cost, penalty_value, time_window, 
parameters, route): 

346     s         = random.sample(list(range(0,len(parent_1[0]))), 1)[0] 
347     offspring = copy.deepcopy(parent_2) 
348     if (len(parent_1[1][s]) > 1): 
349         cut  = random.sample(list(range(0,len(parent_1[1][s]))), 2) 
350         gene = 2 
351     else: 
352         cut  = [0, 0] 
353         gene = 1 
354     for i in range(0, gene): 
355         d_1   = float('+inf') 
356         ins_m = 0 
357         A     = parent_1[1][s][cut[i]] 
358         best  = [] 
359         for m in range(0, len(parent_2[1])): 
360             parent_2[1][m] = [item for item in parent_2[1][m] if item not in [A] ] 
361             if (len(parent_2[1][m]) > 0): 

362                 insertion      = copy.deepcopy([ parent_2[0][m], parent_2[1][m], 
parent_2[2][m] ]) 

363 
                dist_list      = [evaluate_distance(distance_matrix, insertion[0], 
insertion[1][:n] + [A] + insertion[1][n:]) for n in range(0, len(parent_2[1][m]) + 
1)] 

364                 if(time_window == 'with'): 

365 
                    wait_time_list = [evaluate_time(distance_matrix, parameters, 
insertion[0], insertion[1][:n] + [A] + insertion[1][n:], velocity = 
[velocity[parent_2[2][m][0]] ] ) for n in range(0, len(parent_2[1][m]) + 1)] 

366                 else: 
367                     wait_time_list = [[0, 0]]*len(dist_list) 

368 
                cap_list       = [evaluate_capacity(parameters, insertion[0], 
insertion[1][:n] + [A] + insertion[1][n:]) for n in range(0, len(parent_2[1][m]) + 
1)] 

369                 insertion_list = [insertion[1][:n] + [A] + insertion[1][n:] for n in 
range(0, len(parent_2[1][m]) + 1)] 

370                 d_2_list       = [evaluate_cost_penalty(dist_list[n], 
wait_time_list[n][1], wait_time_list[n][0], cap_list[n], 
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capacity[parent_2[2][m][0]], parameters, insertion[0], insertion_list[n], 
[fixed_cost[parent_2[2][m][0]]], [variable_cost[parent_2[2][m][0]]], 
penalty_value, time_window, route) for n in range(0, len(dist_list))] 

371                 d_2 = min(d_2_list) 
372                 if (d_2 <= d_1): 
373                     d_1   = d_2 
374                     ins_m = m 
375                     best  = insertion_list[d_2_list.index(min(d_2_list))] 
376         parent_2[1][ins_m] = best             
377         if (d_1 != float('+inf')): 
378             offspring = copy.deepcopy(parent_2) 
379     for i in range(len(offspring[1])-1, -1, -1): 
380         if(len(offspring[1][i]) == 0): 
381             del offspring[0][i] 
382             del offspring[1][i] 
383             del offspring[2][i] 
384     return offspring 
385  
386 # Function: Breeding 

387 
def breeding(cost, population, fitness, distance_matrix, n_depots, elite, 
velocity, capacity, fixed_cost, variable_cost, penalty_value, time_window, 
parameters, route): 

388     offspring = copy.deepcopy(population)  
389     if (elite > 0): 
390         cost, population = (list(t) for t in zip(*sorted(zip(cost, population)))) 
391         for i in range(0, elite): 
392             offspring[i] = copy.deepcopy(population[i]) 
393     for i in range (elite, len(offspring)): 
394         parent_1, parent_2 = roulette_wheel(fitness), roulette_wheel(fitness) 
395         while parent_1 == parent_2: 
396             parent_2 = random.sample(range(0, len(population) - 1), 1)[0] 
397         parent_1 = copy.deepcopy(population[parent_1])   
398         parent_2 = copy.deepcopy(population[parent_2]) 
399         rand = int.from_bytes(os.urandom(8), byteorder = 'big') / ((1 << 64) - 1)   
400         # TSP - Crossover 
401         if (len(parent_1[1]) == 1 and len(parent_2[1]) == 1): 
402             if (rand > 0.5): 
403                 offspring[i] = crossover_tsp_brbax(parent_1, parent_2) 

404 
                offspring[i] = crossover_tsp_bcr(offspring[i], parent_2, 
distance_matrix, velocity, capacity, fixed_cost, variable_cost, penalty_value, 
time_window = time_window, parameters = parameters, route = route) 

405             elif (rand <= 0.5):  
406                 offspring[i] = crossover_tsp_brbax(parent_2, parent_1) 
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407 
                offspring[i] = crossover_tsp_bcr(offspring[i], parent_1, 
distance_matrix, velocity, capacity, fixed_cost, variable_cost, penalty_value, 
time_window = time_window, parameters = parameters, route = route) 

408         # VRP - Crossover 
409         elif((len(parent_1[1]) > 1 and len(parent_2[1]) > 1)): 
410             if (rand > 0.5): 
411                 offspring[i] = crossover_vrp_brbax(parent_1, parent_2) 

412 
                offspring[i] = crossover_vrp_bcr(offspring[i], parent_2, 
distance_matrix, velocity, capacity, fixed_cost, variable_cost, penalty_value, 
time_window = time_window, parameters = parameters, route = route)               

413             elif (rand <= 0.5):  
414                 offspring[i] = crossover_vrp_brbax(parent_2, parent_1) 

415 
                offspring[i] = crossover_vrp_bcr(offspring[i], parent_1, 
distance_matrix, velocity, capacity, fixed_cost, variable_cost, penalty_value, 
time_window = time_window, parameters = parameters, route = route) 

416         if (n_depots > 1): 
417             offspring[i] = evaluate_depot(n_depots, offspring[i], distance_matrix)   
418     return offspring 
419  
420 # Function: Mutation - Swap 
421 def mutation_tsp_vrp_swap(individual): 
422     if (len(individual[1]) == 1): 
423         k1 = random.sample(list(range(0, len(individual[1]))), 1)[0] 
424         k2 = k1 
425     else: 
426         k  = random.sample(list(range(0, len(individual[1]))), 2) 
427         k1 = k[0] 
428         k2 = k[1]   

429     cut1                    = random.sample(list(range(0, len(individual[1][k1]))), 
1)[0] 

430     cut2                    = random.sample(list(range(0, len(individual[1][k2]))), 
1)[0] 

431     A                       = individual[1][k1][cut1] 
432     B                       = individual[1][k2][cut2] 
433     individual[1][k1][cut1] = B 
434     individual[1][k2][cut2] = A 
435     return individual 
436  
437 # Function: Mutation - Insertion 
438 def mutation_tsp_vrp_insertion(individual): 
439     if (len(individual[1]) == 1): 
440         k1 = random.sample(list(range(0, len(individual[1]))), 1)[0] 
441         k2 = k1 
442     else: 
443         k  = random.sample(list(range(0, len(individual[1]))), 2) 
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444         k1 = k[0] 
445         k2 = k[1] 
446     cut1 = random.sample(list(range(0, len(individual[1][k1])))  , 1)[0] 
447     cut2 = random.sample(list(range(0, len(individual[1][k2])+1)), 1)[0] 
448     A    = individual[1][k1][cut1] 
449     del individual[1][k1][cut1] 
450     individual[1][k2][cut2:cut2] = [A] 
451     if (len(individual[1][k1]) == 0): 
452         del individual[0][k1] 
453         del individual[1][k1] 
454         del individual[2][k1] 
455     return individual 
456  
457 # Function: Mutation 
458 def mutation(offspring, mutation_rate, elite): 
459     for i in range(elite, len(offspring)): 

460         probability = int.from_bytes(os.urandom(8), byteorder = 'big') / ((1 << 
64) - 1) 

461         if (probability <= mutation_rate): 

462             rand = int.from_bytes(os.urandom(8), byteorder = 'big') / ((1 << 64) - 
1) 

463             if (rand <= 0.5): 
464                 offspring[i] = mutation_tsp_vrp_insertion(offspring[i]) 
465             elif(rand > 0.5): 
466                 offspring[i] = mutation_tsp_vrp_swap(offspring[i]) 
467         for k in range(0, len(offspring[i][1])): 
468             if (len(offspring[i][1][k]) >= 2): 

469                 probability = int.from_bytes(os.urandom(8), byteorder = 'big') / ((1 
<< 64) - 1) 

470                 if (probability <= mutation_rate): 

471                     rand = int.from_bytes(os.urandom(8), byteorder = 'big') / ((1 << 
64) - 1) 

472                     cut  = random.sample(list(range(0,len(offspring[i][1][k]))), 2) 
473                     cut.sort() 
474                     C    = offspring[i][1][k][cut[0]:cut[1]+1] 
475                     if (rand <= 0.5): 
476                         random.shuffle(C) 
477                     elif(rand > 0.5): 
478                         C.reverse() 
479                     offspring[i][1][k][cut[0]:cut[1]+1] = C 
480     return offspring 
481  
482 # Function: Elite Distance 
483 def elite_distance(individual, distance_matrix, route): 
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484     if (route == 'open'): 
485         end = 2 
486     else: 
487         end = 1 
488     td = 0 
489     for n in range(0, len(individual[1])): 

490         td = td + evaluate_distance(distance_matrix, depot = individual[0][n], 
subroute = individual[1][n])[-end] 

491     return round(td,2) 
492  
493 # GA-VRP Function 

494 

def genetic_algorithm_vrp(coordinates, distance_matrix, parameters, 
velocity, fixed_cost, variable_cost, capacity, population_size = 5, 
vehicle_types = 1, n_depots = 1, route = 'closed', model = 'vrp', 
time_window = 'without', fleet_size = [], mutation_rate = 0.1, elite = 0, 
generations = 50, penalty_value = 1000, graph = True):     

495     start           = tm.time() 
496     count           = 0 
497     solution_report = ['None'] 
498     max_capacity    = copy.deepcopy(capacity) 
499     if (model == 'tsp'): 
500         n_depots = 1 
501         for i in range(0, len(max_capacity)): 
502             max_capacity[i] = float('+inf')  
503     if (model == 'mtsp'): 
504         for i in range(0, len(max_capacity)): 
505             max_capacity[i] = float('+inf')  
506     for i in range(0, n_depots): 
507         parameters[i, 0] = 0 
508  

509 
    population       = initial_population(coordinates, distance_matrix, 
population_size = population_size, vehicle_types = vehicle_types, n_depots 
= n_depots, model = model) 

510 

    cost, population = target_function(population, distance_matrix, 
parameters, velocity, fixed_cost, variable_cost, max_capacity, 
penalty_value, time_window = time_window, route = route, fleet_size = 
fleet_size)    

511     fitness          = fitness_function(cost, population_size)  
512     cost, population = (list(t) for t in zip(*sorted(zip(cost, population)))) 

513     elite_ind        = elite_distance(population[0], distance_matrix, route = 
route) 

514     cost             = copy.deepcopy(cost) 
515     solution         = copy.deepcopy(population[0]) 

516     print('Generation = ', count, ' Distance = ', elite_ind, ' f(x) = ', 
round(cost[0][0],2))  

517     while (count <= generations-1):  
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518 
        offspring        = breeding(cost, population, fitness, distance_matrix, 
n_depots, elite, velocity, max_capacity, fixed_cost, variable_cost, 
penalty_value, time_window, parameters, route)    

519         offspring        = mutation(offspring, mutation_rate = mutation_rate, elite 
= elite) 

520 

        cost, population = target_function(offspring, distance_matrix, 
parameters, velocity, fixed_cost, variable_cost, max_capacity, 
penalty_value, time_window = time_window, route = route, fleet_size = 
fleet_size) 

521         fitness          = fitness_function(cost, population_size)   
522         cost, population = (list(t) for t in zip(*sorted(zip(cost, population))))  

523         elite_child      = elite_distance(population[0], distance_matrix, route = 
route) 

524         if(elite_ind > elite_child): 
525             elite_ind = elite_child  
526             solution  = copy.deepcopy(population[0]) 
527         count = count + 1   

528         print('Generation = ', count, ' Distance = ', elite_ind, ' f(x) = ', 
round(cost[0][0],2)) 

529     if (graph == True): 

530         plot_tour_coordinates(coordinates, solution, n_depots = n_depots, 
route = route) 

531 
    solution_report = show_report(solution, distance_matrix, parameters, 
velocity, fixed_cost, variable_cost, route = route, time_window  = 
time_window) 

532     end = tm.time() 
533     print('Algorithm Time: ', round((end - start),2), ' seconds') 
534     return solution_report, solution  
535  

536 ############################################################
################ 

 

 

 

Código principal: 

Linha 
#############################################################
############### 

  
1 # Required Libraries 
2 import pandas as pd 
3 import numpy as np 
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4 
from src.pyVRP import  build_coordinates, build_distance_matrix, 
genetic_algorithm_vrp, plot_tour_coordinates 

5  

6 
n_depots    =  1           # The first n rows of the distance_matrix or 
coordinates 

7 time_window = 'with'    # 'with', 'without' 
8 route       = 'closed'       # 'open', 'closed' 
9 model       = 'vrp'        # 'tsp', 'mtsp', 'vrp' 

10 graph       = True         # True, False 
11  
12 # Parameters - Vehicle 
13 vehicle_types = 1       # Two Types of Vehicles: A and B 

14 
fixed_cost    = [0.0]  # Fixed Cost for Vehicle A = 12; Fixed Cost for Vehicle 
B = 25 

15 
variable_cost = [5]  # Variable Cost for Vehicle A = 0.5; Variable Cost for 
Vehicle B = 1 

16 capacity      = [12000]  # Capacity of Vehicle A = 9; Capacity of Vehicle B = 8 

17 
velocity      = [60]  # Average Velocity of Vehicle A = 50; Average Velocity of 
Vehicle B = 70.  

18 
                           # The Average Velocity Value is Used as a Constant that 
Divides the Distance Matrix. 

19 
fleet_size    = [6]  # An Empty List, e.g  fleet_size = [ ], means that the Fleet 
is Infinite.  

20                        # Non-Empty List, e.g  fleet_size = [15, 7],  

21 
                       # means that there are available 15 vehicles of type A and 7 
vehicles of type B 

22  
23 # Parameters - GA 

24 
penalty_value   = 100000000000000000 # GA Target Function Penalty 
Value for Violating the Problem Constraints 

25 population_size = 1500    # GA Population Size 
26 mutation_rate   = 0.1   # GA Mutation Rate 

27 
elite           = 1        # GA Elite Member(s) - Total Number of Best 
Individual(s) that (is)are Maintained  

28 generations     = 10  # GA Number of Generations 
29  

30 
Instances_Run = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]) #vetor que guarda somente 
as instâncias que vão ser executadas 

31 time_max = 8 #tempo máximo de uma rota 

32 
complete_dist_matrix = pd.read_csv ('complete_distance_matrix.txt', sep = 
'\t') #txt contendo a matriz de distâncias completa 

33 complete_dist_matrix = complete_dist_matrix.values 
34  
35 instances = pd.read_csv ('Simulação FR.txt', sep = '\t') 
36 instances = instances.replace(np.nan,-1) 
37 instances = instances.values 
38 instances = instances.astype(int) 
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39  
40 for i in range(0, int(instances.shape[1]/2)): 

41 
    df = pd.DataFrame(columns = 
['Demand','TW_early','TW_late','TW_service_time','TW_wait_cost','Index']) 

42     for j in range(0, len(instances)): 
43         if instances[j,2*i] != -1: 
44             df.loc[j] = [instances[j,2*i+1],0,time_max,1,0,instances[j,2*i]] 

45 
    if i+1 in Instances_Run: #verifica se a instância realmente tem que ser 
executada 

46         parameters = df.values 
47         print(parameters) 
48         distance_matrix = np.empty([len(parameters), len(parameters)]) 
49         for i1 in range(0, len(parameters)): 
50             for j1 in range(0, len(parameters)): 

51 
                distance_matrix[i1,j1] = 
complete_dist_matrix[parameters[i1,5],parameters[j1,5]] 

52  
53         distance_matrix = distance_matrix.astype(int) 
54         distance_matrix = pd.DataFrame(data=distance_matrix).values 
55         print(distance_matrix) 
56         np.savetxt('distance.txt',distance_matrix) 
57         coordinates     = build_coordinates(distance_matrix) 
58         print(parameters) 
59  
60  
61         # Call GA Function 

62 

        ga_report, ga_vrp = genetic_algorithm_vrp(coordinates, 
distance_matrix, parameters, velocity, fixed_cost, variable_cost, capacity, 
population_size, vehicle_types, n_depots, route, model, time_window,        
fleet_size, mutation_rate, elite, generations, penalty_value, graph) 

63  
64         # Plot Solution 

65 
        #plot_tour_coordinates(coordinates, ga_vrp, n_depots = n_depots, 
route = route) 

66  
67         # Solution Report 
68         print(ga_report) 
69  
70         # Save Solution Report 

71 
        ga_report.to_csv('DAY-' + str(i+1) + 'Report.csv', sep = ';', index = 
False) 

 


