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RESUMO 
 

O presente estudo utiliza uma formulação de programação linear inteira para 

solucionar o problema de roteamento de veículos com janelas de tempo, associado 

a um processo de transporte de funcionários, em especial, maquinistas em uma 

importante operadora logística brasileira. Neste problema, é fornecida uma escala 

diária para cada funcionário, indicando os horários, deslocamentos e viagens a 

serem feitos pelo mesmo. Vários destes deslocamentos são feitos através de carros 

terceirizados com rotas definidas pela operadora. Neste sentido, é proposto neste 

trabalho um modelo de Programação Linear Inteira que encontra a rota que deve ser 

percorrida por cada veículo, respeita os horários das escalas e minimiza a distância 

total percorrida. O modelo é aplicado em diversas instâncias geradas a partir de 

dados reais. Para tal, utiliza-se programação em VBA e a interface do UFFLP para 

resolver o problema modelado.  

Palavras-chave: Pesquisa Operacional, Roteamento de Veículos, Janela de Tempo, 

Logística. 

 

  



   

ABSTRACT 

The present study uses an integer linear programming formulation to solve the 

vehicles routing problem with time windows associated to a transportation process of 

employees, especially train conductors, of a major Brazilian logistics operator. In this 

problem, a daily schedule is provided for each employee, indicating the presentation, 

work and journeys times to be made by them. A great part of this transportation is 

made through outsourced cars with routes defined by the operator. In this context, 

this work proposes a model of Integer Linear Programming that finds the route that 

must be covered by each vehicle, respects the schedules and minimizes the total 

distance traveled. The model is applied across multiple instances generated from 

actual data. To do this, we use VBA programming and the UFFLP interface to solve 

the modeling problem. 

Keywords: Operations Research, Vehicle Routing Problem, Time Windows, 

Logistics. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Problemas de Roteamento de Veículos são problemas que lidam com a 

otimização das rotas de frotas de veículos no atendimento a clientes, respeitando 

determinadas restrições (BALDACCI; MINGOZZI; ROBERTO, 2012). Estes 

problemas são de extrema relevância no setor logístico, onde soluções neste sentido 

podem representar redução de custos, ganhos financeiros e de qualidade de 

serviço. 

Para aproximar-se de situações reais, diversas características podem ser 

consideradas neste problema: capacidade de carregamento, os tipos de veículos, 

diferentes pontos de partida, horário de atendimento a clientes, dentre outras. O 

horário de atendimento é de suma importância e de ampla utilização na indústria e 

em empresas de transporte. Mais especificamente, os problemas de roteamento de 

veículos que consideram esta característica, impõem restrições que garantam que 

cada cliente seja atendido somente dentro do intervalo de tempo pré-determinado. 

 Este estudo está centrado na aplicação de um modelo de roteamento de 

veículos com janelas de tempo para otimizar a operação da frota de carros 

terceirizados a serviço de uma grande operadora logística ferroviária nacional. A 

motivação é baseada na necessidade de aumento da eficiência da operação 

logística das empresas de transporte ferroviário do país, especialmente, mediante a 

queda do preço do frete do minério em consequência da queda da cotação dessas 

commodities (ROSTÁS, 2016). 

Um dos principais custos da operadora estudada está associado as 

despesas que envolvem a apresentação do pessoal operacional aos locais de 

partida dos trens, que incluem diárias, horas de prontidão e sobreaviso, alimentação, 

locomoção e outras despesas. Este trabalho concentra esforço especial na redução 

dos custos de locomoção, visando aplicar técnicas de pesquisa operacional no 

roteamento dos veículos terceirizados responsáveis pelo transporte do pessoal 

operacional da companhia. 
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1.2 Motivação 

A empresa estudada neste trabalho, aqui referida como Empresa X, é 

uma concessionária logística que opera na região sudeste e administra uma malha 

ferroviária de aproximadamente 1.600 km de extensão. Com atuação em uma região 

que concentra por volta de metade do PIB nacional, sob os trilhos da Empresa X são 

transportados quase 20% do total da exportação brasileira e cerca de um terço de 

toda a carga ferroviária do país, evidenciando o peso da companhia em um setor de 

extrema importância estratégica para a economia. 

Os dados anteriores oferecem uma amostra da importância dos níveis de 

produtividade e eficiência requeridos do sistema em questão. Soma-se a isso a atual 

conjuntura de crise no mercado de diversas commodities, especialmente do minério 

de ferro (que corresponde a 75% do total transportado pela empresa) devido a 

diversos fatores econômicos como, por exemplo, a desaceleração da economia 

chinesa (ROSTÁS, 2016). A Figura 1 fornece uma mostra do comportamento de 

queda do preço por tonelada do minério de ferro entre o final de 2011 e 2016.  

Este cenário acarreta a queda do preço médio de frete cobrado pela 

empresa, o que reforça ainda mais a importância do constante trabalho para 

redução de custos e aumento da eficiência da operação. Ademais, do ponto de vista 

estratégico, a eficiência de custos se torna fundamental para o aumento da 

Figura 1 – Comportamento do preço do minério de ferro. Fonte: The Steel 
Index, 2016 
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competitividade frente aos demais modais de transporte, possibilitando a entrada em 

novos mercados e expansão do portfólio de clientes.  

Diante deste foco em eficiência, acredita-se que a otimização da logística 

dos carros terceirizados utilizados na locomoção do pessoal operacional ofereceria 

uma redução de diversos custos, como por exemplo: aluguel de carros, combustível 

e salário de motoristas. É válido ressaltar que todo o processo de decisão associado 

à otimização abordada neste trabalho é feito, hoje em dia, de maneira manual. 

1.3 Formulação da situação-problema 

A Empresa X trabalha constantemente para garantir a máxima eficiência 

na circulação de trens, evitando paradas inesperadas que resultam em perdas 

financeiras significativas. Para denotar a importância de evitar essas perdas, tais 

paradas são constantemente medidas e colocadas como meta para as mais 

diversas áreas da companhia através do indicador Trem Hora Parado (THP). Uma 

das fontes possíveis de THP é a falta de equipagem (tripulação destinada a operar 

locomotivas – maquinista e auxiliar de maquinista) ou outras ocorrências que 

impeçam a realização do serviço previsto. Neste cenário, é fundamental para seus 

resultados que a organização seja capaz de garantir que as equipagens designadas 

estejam prontas para assumir as composições com a maior aderência possível ao 

planejado. Contudo, os profissionais maquinistas, que se apresentam sempre em 

sua sede de origem, nem sempre estão alocados para serviço em sua sede, 

ocasionando a necessidade de transporte dos mesmos para o local em que 

realmente ocorrerá o início do serviço. Além disso, é também dever da empresa 

providenciar o translado dos profissionais de volta à sede quando não disponíveis 

outros meios de transporte no local ou horário de término do serviço. A Figura 2 

fornece uma representação esquemática explicativa. 

No exemplo da Figura 2, tem-se dois trechos de viagem de trem que são 

realizados por maquinistas lotados na sede representada pela letra A. Neste modelo 

operacional os maquinistas apresentam-se em sua sede A e são transportados para 

B, onde iniciam a viagem para C. Posteriormente, eles são transportados de C para 

D, onde realizam o descanso em hotel e depois conduzem o trem de D para B. Por 
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fim, os maquinistas são transportados de volta a sua sede A de origem, onde 

encerram a jornada. 

Neste sentido, existem profissionais responsáveis por, entre outras 

coisas, orientar e dar o suporte de veículos para assegurar o respeito às premissas 

já citadas. Denominados operadores de escala, estes profissionais atuam em regime 

de plantão, coordenando o roteamento de uma frota de carros, contratada junto a 

uma empresa terceirizada, de forma a assegurar a presença das equipagens no 

local e hora corretos utilizando os recursos disponíveis da maneira mais eficiente 

possível. 

Entretanto, atualmente não existe um procedimento ou sistema que 

auxilie na definição das rotas a serem percorridas e da sua alocação aos veículos 

disponíveis, ficando a cargo do operador de escala, o processo de decisão baseado 

unicamente na experiência. Como via de regra, este operador decide pela opção 

que lhe parece mais econômica para o atendimento seguinte, analisando as rotas de 

maneira individual e independente uma das outras. Porém, como ressaltado por 

Hillier e Lieberman (2010), a melhor solução para um elemento isolado pode ser 

A 

B 

C 
D 

Figura 2 – Representação esquemática de um exemplo de modelo operacional. Fonte: 
Arquivos da Empresa X, 2016. 
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prejudicial para os demais, de tal modo que os elementos podem gerar conflitos 

entre si e gerar soluções indesejáveis, um problema comum nas organizações. 

1.4 Objetivos e limitações 

O objetivo do trabalho é produzir um modelo matemático para otimizar o 

roteamento dos veículos responsáveis pelo translado das equipagens da gerência 

de operação de trens do Rio de Janeiro, de modo a diminuir os custos despendidos 

com esta finalidade. É esperado que este modelo gere uma ferramenta que possa 

auxiliar os operadores de escala nas tarefas relacionadas à locomoção operacional 

no futuro. 

O estudo se limita a três sedes no estado do Rio de Janeiro, devido ao 

acesso do autor aos dados necessários.  

1.5 Organização do estudo 

O presente trabalho se divide em seis capítulos, como descritos abaixo. 

Neste capítulo 1 foi realizada a contextualização do problema e do 

ambiente em que o estudo foi conduzido, visando esclarecer as questões levantadas 

e permitir a formulação de objetivos claros que nortearam o desenvolvimento do 

trabalho.  

No capítulo 2 o problema e os objetivos definidos anteriormente serão 

fundamentados teoricamente através da revisão da literatura disponível sobre os 

temas abordados durante a resolução do problema: pesquisa operacional, 

programação linear, problemas de caixeiro viajante, problemas de roteamento de 

veículos e ferramentas e técnicas computacionais usadas para solucionar problemas 

de programação linear. 

No capítulo 3 são apresentadas a metodologia para a pesquisa e coleta e 

o tratamento de dados necessários  

O Capítulo 4 faz uma descrição aprofundada do problema e a descrição 

do modelo matemático a ser aplicado. Nesta parte, também são definidas as 

limitações do método em questão. 
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No capítulo 5 o modelo descrito anteriormente é aplicado ao estudo de 

caso proposto, apresentando as instâncias geradas e os resultados obtidos. 

O capítulo 6 é dedicado às conclusões do trabalho assim como 

considerações úteis para estudos futuros do mesmo caso, na mesma área ou 

relacionados de alguma forma. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Pesquisa operacional 

A Pesquisa Operacional (PO) é uma ciência aplicada com objetivo de 

auxiliar na tomada de decisões através da aplicação de recursos de várias áreas de 

conhecimento na melhoria de sistemas reais (SOBRAPO, 2016). 

A origem da PO data por volta da década de 1940 durante a Segunda 

Guerra Mundial através da tentativa de cientistas ingleses utilizarem de maneira 

mais eficiente materiais e recursos bélicos (TAHA, 2008). Com a guerra terminada, 

estes conceitos foram adaptados para aumentar a produtividade no setor civil e, 

desde então, tem sido amplamente utilizados pelos mais diferentes setores da 

economia como auxílio à tomada de decisões das mais diversas. A PO tem 

desempenhado um importante papel na melhoria da eficiência em inúmeras 

organizações ao redor do planeta e, por consequência, tem feito contribuição 

significativa para o aumento da produtividade de muitas nações (HILLIER; 

LIEBERMAN, 2010). 

Existem diversas técnicas disponíveis para solução de problemas 

matemáticos em PO. A natureza e complexidade do problema em questão é que 

determinará qual a técnica mais adequada e que será empregada. Dentre estas, a 

Programação Linear (PL) é a técnica utilizada em maior escala. A PL é caracterizada 

pela solução de problemas de otimização, que admite uma modelagem via função 

objetivo e restrições lineares. Além da PL, temos a Programação Linear Inteira 

(variáveis assumem apenas valores inteiros), Programação Dinâmica (utiliza-se da 

decomposição do modelo geral mais complexo em subproblemas com soluções 

mais fáceis), Programação Não Linear (funções não lineares) e outras (TAHA, 

2008). Este trabalho tem foco na Programação Linear Inteira, que será apresentada 

mais profundamente na seção a seguir. 
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2.2 Programação Linear 

A Programação Linear (PL) é um método de solução de problemas 

matemáticos amplamente utilizado como apoio à decisão, especialmente na 

alocação de recursos finitos em um sistema em operação (TAHA, 2008). 

A PL tem como características:  

i. Função objetivo Z que deve ser otimizada (maximizada ou 

minimizada) 

ii. Variáveis de decisão 𝑥𝑗, sendo 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛 

iii. Restrições lineares 

iv. Não negatividade das variáveis de decisão. 

Além da simplicidade do modelo, a disponibilidade de diversos softwares 

com soluções programáveis que se utilizam da PL faz com que este seja o mais 

popular método de resolução em PO (TAHA, 2008). 

2.3 Programação Linear Inteira 

Em muitos problemas práticos, as variáveis de decisão só fazem sentido 

se assumem valores inteiros. Por exemplo, quando o objetivo é alocar pessoas, 

máquinas ou veículos para uma determinada atividade, não faria sentido permitir 

que uma fração de um desses elementos seja alocada para uma atividade e o 

restante a outra (HILLIER; LIEBERMAN, 2010). 

Portanto, Programação Linear Inteira são programações em que a função 

objetivo e restrições são lineares, e em que as variáveis só podem assumir valores 

inteiros. O adjetivo linear é muitas vezes omitido, sendo utilizado apenas 

Programação Inteira (PI), exceto quando se faz necessário diferenciar de casos 

menos comuns de Programação Não Linear Inteira. A PI pode ser ainda seccionada 

entre Programação Inteira Pura (PIP), quando todas as variáveis são inteiras; e 

Programação Inteira Mista (PIM), caso contrário (TAHA, 2008).  

Ao contrário do que se possa imaginar em um primeiro momento, a 

limitação das variáveis a apenas números inteiros não torna a resolução mais fácil, 

apesar de reduzir o número de soluções viáveis. Primeiro, porque apesar de reduzir 
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as soluções para um número finito, este número ainda pode ser, e normalmente é, 

muito grande. Além disso, remover algumas soluções viáveis não tornam o problema 

mais simples, mas justamente o oposto, pois nada garante que teremos uma 

solução viável em um ponto extremo, o que impossibilita a utilização de métodos de 

comprovada eficiência como o Simplex (HILLIER; LIEBERMAN, 2010). 

Contudo, existem alguns algoritmos que buscam resolver este problema e 

permitem encontrar soluções para problemas de PI. Dentre eles, destaca-se o 

branch-and-bound (B&B) por ser o mais utilizado em softwares por sua capacidade 

de cálculo.  

2.3.1. Algoritmo branch-and-bound 

O algoritmo branch-and-bound (B&B) é um popular método de busca de 

soluções ótimas que se utiliza de uma heurística baseada na decomposição do 

problema principal em subproblemas independentes. A partir da árvore de 

problemas gerada, é realizada uma busca iterativa pela solução ótima dentre as 

soluções viáveis encontradas (FERREIRA; ROLIM, 1995). 

Para explicação do método, a seguir será fornecido um exemplo de 

problema de maximização em que são admitidos apenas valores inteiros para as 

variáveis. 

𝑀𝑎𝑥  5𝑥1  + 4𝑥2                                                                                                      (2.1) 

Sujeito a 

3𝑥1 + 5𝑥2 ≤ 15                                                                                                       (2.2) 

8𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 20                                                                                                       (2.3) 

𝑥1, 𝑥2 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠, 𝑛ã𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠                                                                           (2.4)                            

No exemplo acima, as variáveis 𝑥1 e 𝑥2 representadas na função objetivo 

(2.1) estão sujeitas pelas restrições (2.2), (2.3) e (2.4). Esta última limita as variáveis 

a valores inteiros e não negativos, tornando este caso em uma PLI para qual será 

utilizado o método B&B para solução a seguir. 

Para a resolução será utilizado o método do gráfico. Este método consiste 

da representação das inequações das restrições em um plano cartesiano, formando 

uma região com soluções viáveis. Contudo, é sabido que a solução ótima de um 
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problema de PL está localizada em um ponto extremo da região viável (LONGARAY, 

2013). 

Resolvendo este problema que será chamado de PL1, tem-se: 

Contudo, essa solução não iria satisfazer a condição das variáveis serem 

inteiras. Desta forma, no próximo passo, é selecionada uma variável cujo valor na 

solução ótima não seja inteiro e eliminamos as soluções que sabemos não serem 

viáveis (TAHA, 2008). Neste caso, 𝑥1 foi escolhida como exemplo. Obtendo dois 

subproblemas para serem resolvidos: PL2 e PL3, representados na Figura 4. 

 

Figura 3 – Resolução do PL1 

PL3 

PL2 

Figura 4 – Subproblemas PL2 e PL3. 
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Após a resolução de todo o processo, a solução ótima será a solução 

inteira que otimiza a função objetivo. A árvore de solução para o exemplo em 

questão é apresentada abaixo na Figura 5. 

 

2.4 Problema do caixeiro-viajante 

Segundo Arenales et al. (2015) Problemas de Caixeiro-Viajante (PCV) 

consistem na determinação do melhor circuito envolvendo um conjunto de vértices, 

em que o caixeiro sai de um vértice inicial ou um “armazém”, passa uma vez por 

todos os vértices ou um subconjunto deles, e volta ao “armazém” (vértice inicial) de 

modo a otimizar um ou mais objetivos (menor distância, menor custo ou maior lucro, 

por exemplo). 

Pertencente à categoria de problemas de roteamento em nós, o PCV é 

um dos mais clássicos problemas programação matemática com primeira alusão 

ainda na década de 1930 (CAMPELLO; MACULAN, 1994). 

Na descrição do problema, tem-se um grafo G completo, com um 

conjunto N = {1,...,n} de vértices e um conjunto A de arestas (para qualquer par i, j ∈ 

N e i ≠ j, haverá uma aresta), em que o custo atribuído à rota entre os vértices i e j é 

representada por cij. Para os casos em que o sentido entre os pares de vértice é 

irrelevante, ou seja, cij = cji, então o problema é denominado simétrico. Por sua vez, 

Figura 5 - Árvore de solução branch-and-bound. 
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os casos em que o sentido entre os pares podem determinar custos associados 

diferentes são chamados de assimétricos (ARENALES et al., 2015).  A seguir serão 

definidas as variáveis e a formulação para ambos os casos.  

2.4.1. Variáveis 

𝑥𝑖𝑗 = {
1     𝑠𝑒 𝑜 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑗, 𝑖 ≠ 𝑗
 0     𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                                                                                   

 

 

No caso de problemas simétricos só são necessárias as variáveis em que 

os índices j >i, pois xij = xji. Neste trabalho irá se tratar apenas do caso mais geral 

que é o PCV assimétrico, formulado na seção a seguir.  

2.4.2. Formulação para o PCV  

A formulação apresentada nesta seção foi adaptada da apresentação em 

Arenales et al. (2015). 

𝑀𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑗=1;𝑗≠1𝑖=1

                                                                                                             (2.5) 

Sujeito a 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

= 1,                                               𝑗 = 1, … , 𝑛,        𝑗 ≠ 𝑖                                     (2.6) 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,                                             𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗

𝑛

𝑗=1

                                     (2.7) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ |𝑆| − 1,                           𝑆 ⊂ 𝑁,
𝑗∈𝑆
𝑗>𝑖

𝑖∈𝑆

 3 ≤ |𝑆| ≤ ⌊
𝑛

2
⌋                                    (2.8) 

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1},                                                 𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑗 = 1, … , 𝑛                              (2.9) 

 

A função objetivo (2.5) faz somatório dos custos envolvidos em cada 

aresta percorrida pelo caixeiro, o que se busca minimizar. As restrições (2.6) e (2.7) 

garantem que cada origem seja designada para exatamente um destino e que cada 

destino deve ser designado para exatamente um destino na determinação do circuito 

percorrido pelo caixeiro. Já as restrições (2.8) tem a função de remover subcircuitos 
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desconexos. E por fim, a restrição (2.9) define os valores possíveis para as 

variáveis. 

2.5 Problemas de roteamento de veículos 

O Problema de Roteamento de Veículos (PRV) busca solucionar de 

maneira ótima o atendimento a um determinado conjunto de clientes N, tendo em 

conta suas respectivas demandas di e uma frota heterogênea de K veículos, onde 

cada veiculo K possui uma capacidade de carregamento Qk, a partir da definição das 

rotas a serem percorridas pelos veículos de forma a minimizar o custo (TOTH; VIGO, 

2014). 

É determinado que cada veículo k ∈ K deve iniciar e finalizar sua rota em 

um depósito central. Este depósito central mais os N clientes serão vértices do grafo 

G = (C,E), onde C = N ∪ {0, N+1}, onde 0 será o local em que todos os veículos 

começarão suas rotas e N+1 será o local em que todos os veículos finalizam suas 

rotas. A utilização de dois vértices para representar o depósito central tem por 

objetivo facilitar a modelagem. A cada arco (i, j) será associado um custo cij e um 

tempo de viagem tij, e o tempo de viagem total de uma rota não poderá exceder um 

limite definido D. Além disso, cada cliente pertencerá a apenas uma rota, evitando a 

divisão da encomenda de um cliente específico em dois ou mais veículos 

(ARENALES et al., 2015). 

2.5.1. Variáveis 

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

 0     𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                                                                                   
 

2.5.2. Formulação 

A formulação apresentada nesta seção foi adaptada da apresentação em 

(TOTH; VIGO, 2014). 

𝑴𝒊𝒏 ∑ ∑ ∑ 𝒄𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋𝒌

𝒋∈𝑪𝒊∈𝑪𝒌∈𝑲

                                                                                                       (𝟐. 𝟏𝟎) 

Sujeito a 
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∑ ∑ 𝒙𝒊𝒋𝒌 = 𝟏,                                                                             𝒊 ∈ 𝑪

𝒋∈𝑪\{𝟎}𝒌∈𝑲

                   (𝟐. 𝟏𝟏) 

∑ 𝒅𝒊

𝒊∈𝑪

∑ 𝒙𝒊𝒋𝒌 ≤ 𝑸𝒌,                                                                    𝒌 ∈ 𝑲

𝒋∈𝑪\{𝟎}

                   (𝟐. 𝟏𝟐) 

∑ ∑ 𝒕𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋𝒌

𝒋∈𝑪\{𝟎}𝒊∈𝑪\{𝒏+𝟏}

≤ 𝑫,                                                                 𝒌

∈ 𝑲                   (𝟐. 𝟏𝟑) 

  ∑ 𝒙𝟎𝒋𝒌

𝒋∈𝑪\{𝟎}

= 𝟏,                                                                                    𝒌

∈ 𝑲                   (𝟐. 𝟏𝟒) 

∑ 𝒙𝒊𝒉𝒌

𝒊∈𝑪\{𝒏+𝟏}

−  ∑ 𝒙𝒉𝒋𝒌

𝒋∈𝑪\{𝟎}

= 𝟎,                                  𝒉 ∈ 𝑵,

𝒌 ∈ 𝑲                   (𝟐. 𝟏𝟓) 

∑ 𝒙𝒊,𝒏+𝟏,𝒌

𝒊∈𝑪\𝟎

= 𝟏,                                                                                𝒌 ∈ 𝑲                   (𝟐. 𝟏𝟔) 

∑ ∑ 𝒙𝒊𝒋𝒌 ≤ |𝑺| − 𝟏,                     𝑺 ⊂ 𝑵, 𝟐 ≤ |𝑺| ≤ ⌊
𝒏

𝟐
⌋ , 𝒌 ∈ 𝑲

𝒋∈𝑺𝒊∈𝑺

                   (𝟐. 𝟏𝟕) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0, 1},                               𝑖 = 1, … , 𝑛;  𝑗 = 1, … , 𝑛; 𝑘 = 1, … , 𝐾                     (2.18) 

 

A função objetivo (2.10) minimiza a soma de todos os custos associados 

a cada arco (i, j) percorrido por um veículo k na solução. As restrições (2.11) 

garantem que cada cliente pertence a apenas uma rota e será atendido por apenas 

um veículo. As restrições (2.12) asseguram que cada veículo k atenda em sua rota 

um conjunto de consumidores cuja soma das demandas não exceda a capacidade 

de carregamento Qk. As restrições (2.13) garantem que cada veículo k não terá rota 

atribuída que extrapole o limite D. As restrições (2.14), (2.15) e (2.16) asseguram o 

fluxo de rede, garantindo que cada veículo saia e chegue ao depósito central apenas 

uma vez e que o princípio de continuidade das rotas seja obedecido, isto é, um 

veículo só sairá de um determinado nó h se e somente se ele tiver chegado neste 

nó. Vale ressaltar, que neste caso as restrições (2.14) exigem que todo veículo saia 

do depósito inicial, caso esta restrição não seja desejada, poderia ser utilizada como 
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menor ou igual a 1 (substituindo o sinal “=” por “≤”). As restrições (2.17) evitam a 

possibilidade de sub-rotas desconexas. Por fim, a restrição (2.18) diz respeito ao tipo 

de variável.  

2.6 Problemas de roteamento de veículos com janela de tempo 

Com o intuito de aproximar-se dos sistemas reais vividos por indústrias e 

empresas de transporte, a literatura apresenta inúmeras variantes do PRV clássico. 

Uma das principais e mais interessantes é a inclusão da janela de tempo, em que o 

atendimento só pode ser realizado dentro de um intervalo de tempo estabelecido. 

Estes são conhecidos como Problemas de Roteamento de Veículos com Janela de 

Tempo (PRVJT) (MANGUINO, 2013). 

 Para este problema é adicionado à formulação do PRV clássico descrito 

na seção anterior um intervalo de tempo [ai, bi], i ∈ C para cada cliente de modo que 

o início do serviço ocorra dentro do intervalo descrito (ALVARENGA, 2005). Neste 

problema, é considerado que o veículo pode chegar ao cliente antes da janela de 

tempo e aguardar, sem custos adicionais. 

2.6.1 Variáveis 

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

 0     𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                                                                                   
 

𝑠𝑖𝑘 = 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛í𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑘 𝑛𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑖 ∈ 𝐶 

Note que é adicionada uma variável que determina o instante de início de 

um determinado veículo k em um cliente i em sua rota. 

2.6.2 Formulação 

A formulação apresentada nesta seção foi adaptada da apresentação em 

(TOTH; VIGO, 2014). 

𝑴𝒊𝒏 ∑ ∑ ∑ 𝒄𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋𝒌

𝒋∈𝑪𝒊∈𝑪𝒌∈𝑲

                                                                                                       (𝟐. 𝟏𝟎) 

Sujeito a 
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∑ ∑ 𝒙𝒊𝒋𝒌 = 𝟏,                                                                             𝒊 ∈ 𝑪

𝒋∈𝑪\{𝟎}𝒌∈𝑲

                   (𝟐. 𝟏𝟏) 

∑ 𝒅𝒊

𝒊∈𝑪

∑ 𝒙𝒊𝒋𝒌 ≤ 𝑸𝒌,                                                                    𝒌 ∈ 𝑲

𝒋∈𝑪\{𝟎}

                   (𝟐. 𝟏𝟐) 

∑ ∑ 𝒕𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋𝒌

𝒋∈𝑪\{𝟎}𝒊∈𝑪\{𝒏+𝟏}

≤ 𝑫,                                                                 𝒌

∈ 𝑲                   (𝟐. 𝟏𝟑) 

  ∑ 𝒙𝟎𝒋𝒌

𝒋∈𝑪\{𝟎}

= 𝟏,                                                                                    𝒌

∈ 𝑲                   (𝟐. 𝟏𝟒) 

∑ 𝒙𝒊𝒉𝒌

𝒊∈𝑪\{𝒏+𝟏}

−  ∑ 𝒙𝒉𝒋𝒌

𝒋∈𝑪\{𝟎}

= 𝟎,                                  𝒉 ∈ 𝑵,

𝒌 ∈ 𝑲                   (𝟐. 𝟏𝟓) 

∑ 𝒙𝒊,𝒏+𝟏,𝒌

𝒊∈𝑪\𝟎

= 𝟏,                                                                                𝒌 ∈ 𝑲                   (𝟐. 𝟏𝟔) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0, 1},                               𝑖 = 1, … , 𝑛;  𝑗 = 1, … , 𝑛; 𝑘 = 1, … , 𝐾                   (2.18) 

𝑥𝑖𝑗𝑘(𝑠𝑖𝑘 + 𝑠𝑖 + 𝑡𝑖𝑗 − 𝑠𝑗𝑘) ≤ 0,                            (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸, 𝑘 ∈ 𝐾                   (2.19) 

𝑎𝑖 ≤ 𝑠𝑖𝑘 ≤ 𝑏𝑖 ,                                                     𝑖 ∈ 𝑁 − {0}, 𝑘 ∈ 𝐾                   (2.20) 

 

A formulação do PRVJT é composta da função objetivo (2.10), e sujeita 

às restrições (2.11) a (2.16) e (2.18), assim como o PRV clássico. As restrições 

(2.17) que dizem respeito à possibilidade de sub-rotas não é necessária por causa 

das restrições de janela de tempo. Contudo, duas novas restrições são necessárias, 

justamente para incluir a janela de tempo ao modelo. As restrições (2.19) garantem 

que se o veículo k deixou vértice i em direção ao j, este não pode chegar ao destino 

antes de sik+tij (instante de início de serviço em i mais o tempo de deslocamento de i 

para j). Já as restrições (2.20), asseguram que todas as janelas de tempos serão 

cumpridas. 

O modelo apresentado acima é não linear por causa das restrições (2.19). 

Entretanto, é conveniente que estas restrições sejam linearizadas para facilitar a 

aplicação do modelo. A equação (2.19a) abaixo oferece um conjunto de restrições 
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equivalentes, porém apresentadas de forma linear, onde Mij ∈ C são constantes 

grandes que assumirão o valor: Max{𝑏𝑖 + 𝑠𝑖 + 𝑡𝑖𝑗 − 𝑎𝑗; 0}. 

𝑠𝑖𝑘 + 𝑠𝑖 + 𝑡𝑖𝑗 − 𝑠𝑖𝑘 ≤ (1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘)𝑀𝑖𝑗 ,                            ∀𝑘 ∈ 𝐾, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐶               (2.19𝑎) 

2.7 Programas computacionais para solução de programação linear inteira 

A implementação de métodos de resolução de problemas de 

programação linear inteira, como por exemplo, o branch-and-bound é essencial 

quando estes possuem um número grande de variáveis e restrições, já que a 

solução manual seria impraticável. 

Neste contexto, diversos pacotes computacionais com métodos de 

resolução implantados encontram-se disponíveis no mercado, oferecendo soluções 

com diferentes níveis de desempenho, preço e sofisticação. Estes softwares são 

essencialmente a mescla de dois softwares diferentes com funções 

complementares: enquanto o primeiro é uma plataforma para geração do problema 

de programação linear através da preparação da matriz de dados, por exemplo; o 

segundo é responsável por encontrar as soluções através da aplicação de técnicas 

de otimização (LACERDA; VASCONCELLOS, 1996). 

Dentre os principais programas deste tipo alguns podem ser destacados. 

Dentre aqueles de licença fechada, o mais amplamente divulgado é o CPLEX, 

desenvolvido pela IBM®, que apresenta alto nível de desempenho, porém licenças 

comerciais caras. Outras opções boas na mesma linha são o GUROBITM, Xpress-

MP, da FICO®, e o LINDOTM. Apesar de possuírem licença fechada, muitos destes 

possuem licenças acadêmicas e/ou versões de demonstração com algumas 

limitações. Já dentre os softwares de licença livre, podem ser destacados programas 

como o GLPK e o COIN CBC (OLIVEIRA, 2015). 

Algumas interfaces de programação oferecem a alternativa de acessar 

bibliotecas com funções que chamam boa parte dos softwares mencionados 

anteriormente. Neste trabalho foi utilizada uma interface deste tipo, o UFFLP, que 

permite resolver problemas de programação inteira e mista usando linguagens como 

o C/C++ e Visual Basic for Applications (VBA) (PESSOA; UCHOA, 2011). A escolha 

se deveu muito ao fato da utilização da linguagem de programação VBA estar 
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disponível no Microsoft Excel, programa amplamente utilizado em basicamente 

todas as companhias, tornando mais fácil o manuseio e tratamento de dados e a 

aplicação da ferramenta, sem demandar investimentos significativos.  

  



 

29 

 

  

3. METODOLOGIA 

3.1 Método de Pesquisa 

Para garantir o sucesso de um estudo é fundamental a definição do tipo 

de pesquisa adequada aos objetivos desejados, de forma a orientar o processo de 

investigação e garantir o foco apropriado (BERTO; NAKANO, 2000). Desta forma, é 

importante determinar o plano de pesquisa ideal para a situação quanto à 

abordagem, natureza e procedimento. 

A natureza da pesquisa será aplicada, caracterizando-se por abordar a 

solução para um problema específico e prático identificado de antemão, ou seja, visa 

gerar conhecimento para aplicação imediata (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

No que se refere à abordagem, o presente estudo será conduzido de 

forma quantitativa, com foco em poucos conceitos (tomando como base conceitos 

previamente concebidos) e, principalmente, enfatizando a objetividade na análise e 

coleta de dados (POLIT et al., 2004) 

Por fim quanto ao procedimento, o estudo assumirá, predominantemente, 

o formato de estudo de caso com foco específico em uma unidade para aplicação, 

no caso, a operação da frota de veículos do Rio de Janeiro na Empresa X (GIL, 

2007). 

3.2 Coleta de dados 

Após o processo de compreensão da situação atual e do procedimento 

adotado pelos profissionais responsáveis pela tomada de decisão é posteriormente 

realizada a análise quantitativa dos dados relevantes para a modelagem do 

problema. Estes dados coletados são:  

i. A lista de rotas a serem atendidas; 

ii. Os horários de atendimento para o início dos trechos (coleta das 

equipagens no local de apresentação ou término de serviço) e para 

o fim dos trechos (entrega das equipagens no local de início de 

serviço ou de finalização de jornada);  
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iii. As distâncias entre o fim e o início de cada um dos trechos; 

iv. Os tempos médios entre o início e fim de cada uma das rotas. 

Os dados a respeito da lista de rotas e suas respectivas janelas de 

atendimento foram coletados da escala programada dos maquinistas (que 

estabelece o sequencial e a programação de apresentações de maquinistas) e da 

grade de trens (que estabelece os horários de chegada, partida e permanência dos 

trens nos pátios). 

As distâncias e tempos médios (em diferentes faixas de horários) foram 

obtidos pela ferramenta através da busca no Google Maps®. Essa busca, portanto, 

obterá o caminho mais rápido considerando a situação do trânsito no momento da 

aplicação da ferramenta, através de uma função VBA para acessar um API do 

Google Maps® que retorna as distâncias e tempos requisitados em um formato de 

matriz com origens e destinos. 
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4. ESTUDO DE CASO 

Este capítulo se dedica a abordar a modelagem do problema estudado no 

planejamento e operação da logística de carros terceirizados em uma operadora 

logística ferroviária para transporte dos maquinistas aos pátios de atendimento à que 

são destinados. 

4.1 Descrição da operadora logística 

A empresa X tem sua operação dividida por região, mais especificamente, 

em unidades de atendimento de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Pela 

facilidade de acesso do autor, a gerência de operações do Rio de Janeiro foi 

selecionada para análise. Dentro da unidade do Rio de Janeiro existem quatro sedes 

principais que seguem o mesmo padrão de operação com utilização de veículos 

para transporte de maquinistas: Arará (FAR), Brisa Mar (FBA), Barra do Piraí (FBP) 

e Volta Redonda (FVR). 

O padrão operacional no que diz respeito à gestão das equipes segue um 

modelo definido da seguinte forma: os maquinistas recebem sua escala 

mensalmente, com horários definidos para apresentação em sua sede de lotação. 

Este local não é necessariamente onde realizará o serviço para o qual está 

programado. A apresentação na sede é imprescindível para a realização de 

procedimentos de segurança e para garantir que o mesmo encontra-se apto para 

fazer a condução ou operação ferroviária prevista. Quando este serviço não é 

realizado na sua sede, então o maquinista é transportado para onde está designado 

por meio de carros contratados pela empresa. Ademais, assim como previsto em 

acordo coletivo da categoria, no caso de jornadas de serviços que iniciem ou 

terminem em horários em que não exista transporte público disponível, é também 

responsabilidade da empresa disponibilizar meios para o translado de casa para a 

sede ou da sede para a casa do colaborador. 

Ainda nesse contexto, dentro da operação da empresa existem dois tipos 

de trens que diferem em sua operação: Heavy Haul e Carga Geral.  
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Os trens chamados de Heavy Haul (HH) são os trens de minério e carvão, 

que por característica não obedecem qualquer padrão de horários, devendo circular 

o mais rápido possível. Como a escala dos colaboradores deve seguir uma 

programação estabelecida com antecedência, até por motivos trabalhistas, nestes 

casos são utilizados maquinistas no regime de prontidão, ou seja, é formada uma fila 

de maquinistas que aguarda os trens. Contudo, para programação da logística de 

locomoção do pessoal são adotados horários fixos para a locomoção dos 

maquinistas da sede para o ponto de atendimento e vice-versa. 

Já no caso dos trens de Carga Geral (CG), existe uma grade de horários 

estabelecida (mensalmente sujeita a alterações – usualmente de pequeno porte – 

devido a questões comerciais) em que cada atividade tem local e horário fixo para 

acontecer, o que torna mais fácil a designação de equipes específicas para o 

atendimento.  

A recente adoção de horário fixos nos trens de HH permitiu que os dois 

tipos de trens sejam considerados no estudo, proporcionando que o modelo seja 

mais aproximado do sistema real. 

Atualmente, a programação da logística dos carros disponíveis na 

empresa é uma das tarefas dos profissionais chamados de operadores de escala. 

Estes profissionais mantêm contato com os motoristas do seu turno, distribuindo 

entre eles os serviços de transporte necessários ao longo do dia. Esta programação, 

hoje em dia, é realizada de maneira empírica, o que gera um alto índice de desvios 

tornando o sistema extremamente ineficiente em termos de recursos materiais e 

financeiros.  

A Tabela 1 fornece um exemplo de como poderia ser uma escala de um 

maquinista lotado em uma sede S em um determinado período. As duas primeiras 

colunas definem a data e hora da apresentação na sede. A terceira coluna 

representa a tarefa a ser realizada naquele momento. A duas colunas seguintes 

denotam as localidades em que a tarefa tem seu início e término. E por último o tipo 

de transporte utilizado. Neste momento, o intuito não é representar as localidades 

exatas, portanto serão utilizadas apenas letras para designar diferentes localidades. 

No exemplo da Tabela 1, no dia 1 o maquinista deve se apresentar na 

sede S às 7h da manhã. Esse primeiro trajeto deve ser feito por conta própria, seja 

por transporte público, carro próprio ou qualquer outro método. Após apresentação 
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na sede, o maquinista será transportado pelo carro da empresa para a localidade A, 

onde inicia o serviço de trem até a localidade B. Depois do término do trecho de 

trem, o maquinista deve ser transportado a partir de B de volta a sede S pelo carro 

da empresa, onde encerra sua jornada.  

Para os dois dias seguintes, o maquinista está escalado para um modelo 

de jornada com prontidão fora de sede, em que ele deve realizar descanso com 

duração de 10h entre as duas viagens, conforme previsto em acordo coletivo. Desta 

forma, ele deve se apresentar na sede às 3h da manhã. Este transporte ocorre pelo 

carro da empresa, devido a indisponibilidade de transporte público nesta faixa de 

horário, que transporta o maquinista da casa para a sede S. A viagem de trem inicia 

na própria sede S, onde ele segue até a localidade D. Em seguida, o maquinista é 

transportado de carro de D para o hotel. Após o descanso, o maquinista é 

novamente transportado de carro, desta vez do hotel para D, onde inicia o trecho de 

trem até E. Por fim, ele retorna de E para S por intermédio do carro da empresa.  

O exemplo demonstra a necessidade de transporte derivada da 

apresentação de um maquinista, contudo a cada dia ocorrem dezenas de 

apresentações em cada uma das sedes, gerando um conjunto das dezenas de 

trechos a serem percorridos pelos carros. A Tabela 2 provê um exemplo ilustrativo 

com alguns trechos a serem percorridos pelos carros, gerados a partir de escalas 

hipotéticas de maquinistas e que poderiam ser necessários em um determinado 

período.  

 As três primeiras colunas da Tabela 2 indicam, respectivamente, o índice 

atribuído, o local de início (origem) e o local de término (destino) dos trechos. As 

Data Hora Tarefa Início Fim Tipo de Transporte

1-jan 07:00 Apresentação Casa S Público/Próprio

1-jan 08:00 Passagem S A Carro

1-jan 09:00 Viagem A B Trem

1-jan 16:00 Retorno B S Carro

2-jan 03:00 Apresentação Casa S Carro

2-jan 04:00 Viagem S D Trem

2-jan 12:00 Retorno D Hotel Carro

3-jan 02:00 Apresentação Hotel D Carro

3-jan 10:00 Viagem D E Trem

3-jan 18:00 Retorno E S Carro

Tabela 1 – Exemplo de tarefas programadas a partir da escala de maquinista. 
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duas colunas seguintes representam o horário mais cedo e mais tarde para início do 

atendimento do trecho.  

Para cada trecho, uma janela de atendimento, com seus limites definidos 

pelos horários mais cedo e mais tarde de início do atendimento (partida) daquele 

trecho. O horário mais cedo de partida é definido pelo momento em que o 

maquinista está disponível para fazer o deslocamento. Já o horário mais tarde é 

definido de acordo com o tempo de deslocamento no trecho e do horário do próximo 

compromisso do maquinista. Por exemplo, para o primeiro trecho de S para A, o 

horário mais cedo seria o primeiro momento em que o maquinista está disponível, ou 

seja, 7h que é o horário de apresentação. Já o horário mais tarde seria obtido pela 

subtração do tempo de deslocamento entre S e A do horário máximo em que o 

maquinista deve estar em A e não perca o seu próximo compromisso da escala. 

Supondo que ele deva estar em A até no máximo 8h e que o trajeto de S para A seja 

de 30 minutos, então o horário mais tarde de atendimento do trecho seria 7h30. 

Para aplicação do modelo proposto neste trabalho, é necessário o 

conhecimento das distâncias e tempo entre cada par de trechos. Ao se calcular a 

distância (tempo) entre um trecho 𝑖 e um trecho 𝑗, é calculada a distância (tempo) 

Tabela 2 – Exemplo de trechos programados para uma sede S.  

Trecho Origem Destino
Hora mais cedo 

de partida

Hora mais tarde 

de partida

Distância 

(km)

1 S A 07:00 07:30 10

2 A B 07:30 08:00 10

3 B S 08:15 08:45 11

4 D S 10:00 10:30 77

5 S E 11:30 12:00 70

0 1 2 3 4 5 6

0 - 0 10 20 80 0 0

1 10 - 0 10 76 10 10

2 11 11 - 0 78 11 11

3 0 0 10 - 80 0 0

4 105 105 98 90 - 105 105

5 70 70 58 60 32 - 70

6 0 0 10 20 80 0 -

Tabela 3 – Matriz de distâncias entre trechos (Km).  
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entre a origem e o destino de 𝑖 (Tabela 2) somada a distância (tempo) do destino de 

𝑖 para a origem de 𝑗. Assim, para ilustrar este processo, serão fornecidas as 

matrizes de distância e tempo hipotéticas associadas aos 5 trechos da Tabela 2. A 

Tabela 3 fornece a matriz de distâncias entre os trechos, enquanto a Tabela 4 

apresenta raciocínio análogo para a matriz de tempos. É possível notar a adição dos 

trechos fictícios 0 e 6, que representam respectivamente o primeiro e o último trecho 

a ser visitado por qualquer carro. Tais trechos foram criados, pois todos os carros 

devem começar e terminar a sua rota na sede e foram criados da seguinte maneira.  

Tanto o trecho 0 quanto o trecho 6 possuem como origem e destino a sede, no caso 

S. Logo, a distância e o tempo de deslocamento entre a origem e destino nestes 

trechos são nulas. Além disso, o horário mais cedo de partida no trecho 0 é horário 

de apresentação, no caso 7:00, enquanto o horário mais tarde de partida é qualquer 

horário suficientemente grande, como por exemplo o maior horário mais cedo de 

partida, no caso 11:30. Já no trecho 6, o horário mais cedo de partida é um horário 

suficientemente pequeno, como por exemplo o horário de apresentação (7:00), 

enquanto o horário mais tarde de partida é dado pela diferença entre o horário 

máximo em que um carro deva estar de volta a sede e o maior tempo de 

deslocamento de algum trecho ao trecho 6. 

O número limitado de trechos deste exemplo fictício permite encontrar 

manualmente diferentes soluções viáveis.  As soluções viáveis são apresentadas na 

Tabela 5. O tempo gasto para estacionamento, e embarque ou desembarque de 

maquinistas é desprezado na construção das soluções. 

0 1 2 3 4 5 6

0 - 0 15 30 120 0 0

1 15 - 0 15 114 15 15

2 16,5 16,5 - 0 117 16,5 16,5

3 0 0 15 - 120 0 0

4 157,5 157,5 147 135 - 157,5 157,5

5 105 105 87 90 48 - 105

6 0 0 15 30 120 0 -

Tabela 4 - Matriz de tempos entre os trechos (min). 
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Para cada solução é determinada uma rota para ambos os carros com a 

ordem de clientes (trechos) que estes devem atender, respeitando as janelas de 

atendimento. Por exemplo, na solução 1 o primeiro carro sai do depósito, atende o 

cliente 1, depois vai ao cliente 2, em seguida atende o cliente 4 e, por fim, retorna ao 

depósito. Já o segundo carro, atende o cliente 3 após deixar o depósito, após isso 

vai ao cliente 5 e retorna ao depósito ao final. Esta solução 1 tem um custo 

associado de 273km. É possível observar, que dentre as soluções viáveis, a solução 

ótima que minimiza a distância percorrida pelos carros é a solução 7. 

4.2 Modelagem 

O objeto de estudo deste presente trabalho é um problema que visa 

definir as rotas de atendimento dos veículos responsáveis por transportar os 

maquinistas da Empresa X conforme apresentado na seção anterior. Ele pode ser 

encarado como um problema de roteamento de veículos com janela de tempo 

(PRVJT), abordado na seção 2.5. Neste caso, os trechos seriam os clientes e suas 

respectivas janelas de tempo seriam delimitadas pelo horário mais cedo e mais tarde 

de início do trecho. Pelo fato de proporcionar opções mais acessíveis para resolução 

a modelagem ocorreu via programação linear inteira. 

Os itens abaixo descrevem os principais componentes do modelo 

desenvolvido neste trabalho. 

O-D Dist O-D Dist O-D Dist O-D Dist O-D Dist O-D Dist O-D Dist

0-1 0 0-1 0 0-1 0 0-1 0 0-2 10 0-2 10 0-1 0

1-2 0 1-2 0 1-3 10 1-3 10 2-3 0 2-3 0 1-2 0

2-4 78 2-5 11 3-5 0 3-4 80 3-4 80 3-5 0 2-3 0

4-6 105 5-6 70 5-6 70 4-6 105 4-6 105 5-6 70 3-5 0

5-6 70

0-3 20 0-3 20 0-2 10 0-2 10 0-1 0 0-1 0 0-4 80

3-5 0 3-4 80 2-4 78 2-5 11 1-5 10 1-4 76 4-6 105

5-6 70 4-6 105 4-6 105 5-6 70 5-6 70 4-6 105

273 286 273 286 275 261 255

Solução 5 Solução 6 Solução 7

C
a
rr

o
 1

C
a
rr

o
 2

Solução 1 Solução 2 Solução 3 Solução 4

Tabela 5 – Tabela de soluções viáveis. 
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4.2.1. Dados de entrada 

Os dados de entrada do modelo apresentado são de acordo com cada 

turno, incluindo: o número de trechos (clientes) a serem percorridos por carros, as 

origens e destinos de cada trecho, a matriz de distâncias entre os clientes, matriz de 

tempos entre os clientes, o número de carros disponíveis no turno, o tempo de 

atendimento do cliente, o tempo de preparação, os limites das janelas de tempo de 

cada cliente e o tempo máximo de atendimento de cada carro por turno.  

4.2.2. Função objetivo 

O objetivo do modelo é otimizar o custo com o deslocamento dos carros 

através da minimização da distância percorrida pelos carros utilizados para o 

atendimento.  

4.2.3. Restrições 

I. Cada cliente deverá ser designado para exatamente um veículo; 

Cada cliente será atendido por apenas um veículo e apenas uma vez. 

II. Cada veículo sai no máximo uma vez do depósito inicial; 

Nenhum veículo inicia mais de uma rota a partir do depósito inicial. 

III. Cada veículo chega no máximo uma vez ao depósito final; 

Nenhum veículo retorna mais de uma vez ao depósito final, isto é, só finaliza 

a rota uma única vez. 

IV. Manutenção do princípio de continuidade das rotas; 

Garantir a obediência ao princípio de continuidade da rota, ou seja, que um 

veículo só sairá de um determinado cliente se e somente se ele tiver chegado 

neste cliente. 

V. Cada veículo respeita o tempo máximo de utilização; 

A soma dos tempos envolvidos no atendimento dos arcos designados à um 

veículo não ultrapassará o tempo máximo para atendimento que este pode 

realiza, isto é, nenhum veículo deve extrapolar o seu horário de turno. 
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VI. Tempo de início de serviço no cliente respeita a respectiva janela de 

tempo; 

O instante em que um determinado veículo inicia o serviço em um cliente está 

entre os limites da janela de tempo deste cliente. 

VII. Garantir a viabilidade do atendimento ao próximo cliente pelo veículo; 

Um veículo só inicia atendimento no próximo cliente após o momento 

representado pela soma do instante que iniciou o serviço no cliente anterior 

mais os tempos de trajeto, atendimento e processamento envolvidos. 

VIII. Variável que determina atendimento de um veículo a um arco é inteira 

binária. 

Variável binária para determinar se um determinado veículo atende 

determinado par de clientes. 

4.2.4. Descrição matemática do modelo proposto 

Dados de entrada 

𝑁 – conjunto de trechos (clientes) a serem percorridos 

𝐴 = 𝑁 ∪ {0, 𝑛 + 1} – conjunto de trechos unido com o dos trechos fictícios 

𝑑𝑖𝑗 – distância entre o cliente i e j 

𝑡𝑖𝑗– tempo entre o cliente i e j 

𝑠𝑖 – tempo de atendimento (estacionamento e embarque ou 

desembarque) no cliente i  

𝑡𝑎 – horário máximo do turno 

𝑎𝑖 – limite inferior da janela de tempo do cliente i 

𝑏𝑖 – limite superior da janela de tempo do cliente i 

Variáveis 

𝑥𝑖𝑗𝑘 = {
 1, 𝑠𝑒 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑜 𝑎𝑟𝑐𝑜 (𝑖, 𝑗)

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 

𝑇𝑖𝑘– Instante de início do atendimento do cliente i pelo carro k. 

Modelo 

𝑀𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘

(𝑖,𝑗)∈𝐴𝑘∈𝐾

                                                                                    (4.1) 
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s.a. 

   ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 1

𝑗∈𝐴\{0}

                                     ∀ 𝑖 ∈ 𝑁,                                  (4.2)

𝑘∈𝐾

 

 ∑ 𝑥0𝑗𝑘

𝑗∈𝐴\{0}

≤ 1                                              ∀ 𝑘 ∈ 𝐾,                                 (4.3) 

∑ 𝑥𝑖ℎ𝑘

𝑖∈𝐴\{𝑛+1}

− ∑ 𝑥ℎ𝑗𝑘

𝑗∈𝐴{0}

= 0                   ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, ℎ ∈ 𝑁                     (4.4) 

∑ 𝑥𝑖,𝑛+1,𝑘

𝑖∈𝐴\{𝑛+1}

≤ 1                                      ∀ 𝑘 ∈ 𝐾                                  (4.5) 

     ∑ ∑(𝑡𝑖𝑗 + 𝑠𝑖)𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑡𝑎  

𝑗∈𝐴

                      ∀ 𝑘 ∈ 𝐾                                 (4.6)

𝑖∈𝐴

 

𝑎𝑖 ≤ 𝑇𝑖𝑘 ≤ 𝑏𝑖                                                      ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑖 ∈ 𝐴                      (4.7) 

𝑇𝑖𝑘 + 𝑠𝑖 + 𝑡𝑖𝑗 − 𝑇𝑗𝑘 ≤ (1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘)𝑀𝑖𝑗          ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴               (4.8) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}                                                       ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴               (4.9) 

 

A função objetivo (4.1) visa minimizar a distância percorrida pelos 

veículos no atendimento dos trechos, acarretando também a minimização dos 

custos com transporte (combustível e preço por quilômetro). As restrições (4.2) 

garantem que cada trecho seja atendido apenas uma vez por apenas um veículo.  

As restrições (4.3), (4.4) e (4.5) garantem a manutenção do princípio de 

continuidade de cada rota e que cada veículo saia do depósito e chegue ao 

depósito. As restrições (4.6) asseguram que cada veículo não ultrapasse o tempo 

total de atendimento disponível (turno). As restrições (4.7) e (4.8) garantem o 

atendimento às janelas de tempo dos trechos e são análogas às restrições (2.19) e 

(2.20) da seção 2.5. Por fim, as restrições (4.9) mostram que apenas valores 

binários são aceitos para as variáveis da função objetivo.  
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5. APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

Este capítulo apresenta os resultados da aplicação do modelo proposto 

pelo presente estudo, descrito na seção anterior, com dados das sedes da Empresa 

X. Para todas as instâncias aqui tratadas, o tempo de atendimento em minutos de 

cada trecho 𝑠𝑖, as distâncias 𝑑𝑖𝑗 e tempos 𝑡𝑖𝑗 foram obtidos através da API do 

Google MapsTM. Os demais dados de entrada foram fornecidos pela própria 

empresa. 

Este capítulo está dividido da seguinte maneira. Na seção 5.1. são 

apresentados resultados detalhados da aplicação do modelo em uma das maiores 

sedes da empresa. Já a seção 5.2 mostra o resumo dos resultados da aplicação em 

todas as sedes. 

5.1. Aplicação do modelo sobre uma sede 

5.1.1. Definição da área de aplicação  

A sede de Brisa Mar (FBA) foi escolhida como foco deste estudo de caso 

porque tem o maior número de apresentações diárias que demandam a utilização de 

veículos dentre as sedes. Outro fator foi o fato que a sede tem uma alta criticidade 

tanto do ponto de vista estratégico quanto operacional, visto que se encontra em 

uma região próxima a diversos terminais de importantes clientes da empresa e teve 

sua operação recentemente reformulada devido à expansão de sua capacidade. A 

Figura 6 mostra o mapa da região escolhida com alguns pontos de interesse 

destacados. 

 

Figura 6 – Mapa da região estudada 
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5.1.2. Localização dos pontos de interesse 

A sede de FBA se localiza na Rua Antonina Gomes da Silva, 619 no 

bairro de Brisa Mar em Itaguaí, próximo à região portuária da cidade. Ao redor da 

sede, existem diversos pontos de troca de maquinistas que são atendidos pelos 

veículos da sede, que foram levantados e tiveram sua localização determinada 

durante o estudo de caso. Na Tabela 6 são apresentados todos os pontos de troca 

atendidos durante um típico dia de operação na região com suas respectivas 

coordenadas. 

Esses pontos são as origens ou destinos de cada trecho percorrido 

durante o dia. A lista de trechos necessários também foi levantada e validada quanto 

aos horários de atendimento. Na Tabela 7 é fornecida a lista de trechos do turno da 

manhã em FBA, com suas respectivas janelas de tempo. A extremidade inferior da 

janela de tempo representa o horário mais cedo de disponibilidade do maquinista 

para ser transportado. Já a extremidade superior da janela de tempo equivale ao 

tempo mais tarde que o veículo deve partir com o maquinista para chegar ao destino 

na hora correta, obtido através da subtração do tempo de transporte do horário de 

início de serviço. Vale ressaltar que os tempos em horas apresentados nas duas 

últimas colunas são relativos ao início do turno, isto é, neste caso em que o turno se 

Ponto de troca Latitude Longitude

FBA -22.8817706 -43.8130575

CSI -22.903754 -43.703031

FBP -22.471 -43.825

HSG -22.912298 -43.726354

FSS -22.980117 -44.032910

FTX -22.913199 -43.811629

HTB -22.868063 -43.775331

FXS -22.912942 -43.815460

FOS -22.823861 -43.750569

FOP -22.913245 -43.837905

HIT -22.874418 -43.777347

Tabela 6 – Localização dos pontos de troca. Fonte: Arquivos da Empresa X, 2016 
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inicia às 6h da manhã, um tempo determinado como 1:00:00 significaria 7h da 

manhã. 

5.1.3. Cálculo de tempos e distâncias 

A etapa seguinte constitui o levantamento de dados para a elaboração 

das matrizes de tempos e distâncias entre os clientes (trechos) do problema de 

roteamento em questão. 

Porém, como para apenas este turno para esta sede seriam necessários 

os cálculos de 900 valores de distância e outros 900 valores de tempo seria 

impraticável realizar este levantamento manualmente. Desta forma, procurou-se 

uma forma de automatizar tal processo dentro da ferramenta.  

A maneira encontrada foi a utilização de um API do GoogleTM Maps que 

retorna as distâncias e tempos requisitados em um formato de matriz com origens e 

destinos. Para utilização do recurso foi incorporado à ferramenta no Excel uma 

função VBA para acessar o API citado e retornar as matrizes desejadas.  

A automatização da elaboração das matrizes permite também que sejam 

obtidos valores mais confiáveis, levando em consideração o cenário correto de 

trânsito e trajeto do período em que a operação realmente ocorre. Os apêndices A e 

B, respectivamente, fornecem as matrizes de distância e tempo obtidos do Google 

Maps® para a instância em questão. 

5.1.4. Número de carros disponíveis  

Atualmente, todas as sedes tem uma quantidade de veículos 

disponibilizados pela empresa terceirizada contratada. Contudo, a real necessidade 

de veículos de cada turno em cada uma das sedes não foi profundamente estudada.  
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Apesar de não ser o foco deste trabalho, o modelo é capaz de ajudar a 

determinar esta quantidade, apesar de não incluir o número de veículos como 

variável na modelagem, como já foi apresentado em seções anteriores. Isto seria 

possível através de uma simulação simples, visto que o número de carros é 

relativamente pequeno, permitindo que em poucos segundos o operador da planilha 

consiga chegar a uma solução viável com o menor número de veículos possível. 

5.1.5. Resultados obtidos  

Início Fim

1 FBA FTX 0:00:00 0:00:01

2 FBA FXS 0:51:00 0:00:02

3 FBA HIT 1:00:00 0:00:03

4 FBA FBP 1:00:00 0:00:04

5 CSI FBA 1:20:00 0:00:05

6 FBA FSS 2:01:00 0:00:06

7 FBP FBA 4:00:00 0:00:07

8 CSI FBA 2:02:00 0:00:08

9 FBA FTX 2:30:00 0:00:09

10 HSG FBA 2:30:00 0:00:10

11 CSI FBA 2:20:00 0:00:11

12 FBA FXS 3:00:00 0:00:12

13 CSI FBA 3:20:00 0:00:13

14 FSS FBA 3:30:00 0:00:14

15 FTX FBA 4:00:00 0:00:15

16 FBA HTB 4:00:00 0:00:16

17 HTB FBA 4:20:00 0:00:17

18 FBA HSG 4:00:00 0:00:18

19 CSI FBA 4:20:00 0:00:19

20 FXS FBA 4:30:00 0:00:20

21 FBA FOP 5:00:00 0:00:21

22 FOS FBA 5:30:00 0:00:22

23 FOP FBA 6:00:00 0:00:23

24 FBA HTB 6:00:00 0:00:24

25 HTB FBA 6:20:00 0:00:25

26 HIT FBA 6:00:00 0:00:26

27 FSS FBA 7:00:00 0:00:27

28 HSG FBA 7:00:00 0:00:28

N Origem Destino
Janela de Tempo

Tabela 7 – Trechos do turno da manhã em FBA.  
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O D O D O D O D

0 1 0 10 0 2 0 3

1 5 10 24 2 8 3 11

5 6 24 25 8 4 11 9

6 14 25 12 4 7 9 13

14 18 12 15 7 22 13 19

18 28 15 16 22 29 19 20

28 29 16 17 20 21

17 26 21 23

26 29 23 27

27 29

Subtotal

Total 693.206

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4

139.036 84.524 259.450 210.196

Tabela 8 – Solução ótima para o turno da manhã na sede FBA. 

Utilizando os dados de entrada apresentados nos tópicos anteriores para 

o estudo de caso foi possível aplicar o modelo das equações (4.1)-(4.9) da seção 

4.2. Este modelo foi escrito em formato de código VBA no Microsoft Excel, auxiliado 

pelo pacote computacional UFFLP, já descrito na seção 2.6, para resolver o 

problema através do solver COIN. 

A Tabela 8 apresenta a solução ótima gerada pelo modelo para o estudo 

de caso. 

 

Esta solução gera um resultado com um custo 693,2 quilômetros 

percorridos, utilizando quatro veículos no total para este turno. Deste total, apenas 

154,7 quilômetros são oriundos das distâncias entre os trechos (distância entre o 

destino de um trecho atendido para a origem do próximo trecho atendido por um 

carro k). Observando a fundo a solução é possível notar que o modelo algumas 

vezes optou por deixar um carro aguardando após um atendimento para designar a 

este um trecho mais curto de modo a tornar a solução mais eficiente. Este raciocínio 

pode não ser tão intuitivo para o operador de escala que tende a usar o primeiro 

carro livre para o próxima trecho a ser realizado durante a sua rotina. 

5.1.6. Comparação com a solução real  
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Esta instância se repetiu na prática com estes mesmos trechos durante a 

semana de 4/12 a 10/12 de 2016.  Apesar de em todos os dias os trechos terem se 

repetido, a empresa adotou rotas diferentes em diferentes dias. Os cinco carros 

disponíveis na sede de FBA no turno da manhã percorreram em média 739,6 

quilômetros contra 693,2 quilômetros obtidos pela solução ótima do modelo, o que 

representaria uma redução aproximada de 6,3% do total percorrido.  

A empresa não forneceu as soluções associadas a outras sedes e, 

portanto, não se pode confirmar se o mesmo padrão de redução se repetiria para as 

demais sedes ou mesmo outros turnos, pois apesar destes possuírem operação 

semelhante, as particularidades das regiões podem gerar resultados diferentes. 

Contudo, supondo que este padrão se replicasse para as demais sedes e turnos, 

representaria uma economia total de cerca de R$82 mil reais por ano. Este cálculo 

representa a aplicação da redução de 6,3% nos custos de combustíveis e tarifa por 

quilômetro realizada em 2016.   

5.2. Aplicação do modelo sobre todas as sedes 

O modelo foi aplicado em três turnos associados a três sedes. A 

execução do modelo foi feita em horário similar ao que seria executado na prática. O 

resumo dos resultados está na Tabela 9. Esta tabela mostra a quantidade de carros 

disponíveis, o total de carros efetivamente utilizados e a distância total percorrida 

para cada solução.  

O foco do modelo proposto e de sua aplicação é a obtenção de rotas que 

levem em consideração distâncias e tempos reais e que minimizem a distância total 

percorrida, gerando economia de combustível e uma maior eficiência na operação. 

Neste quesito, o modelo foi capaz de encontrar tais rotas sem nenhum tipo de 

dificuldade computacional.   

Apesar de não ser o foco, o modelo demonstrou ser possível atender 

quatro instâncias com a não utilização de um dos carros. Para se chegar à 

conclusão de que isto sempre acontece, seria necessária a realização de uma 

simulação da execução do modelo em diversos dias diferentes uma vez que o tempo 

de deslocamento entre os trechos pode variar. No entanto, a redução obtida se 
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apresenta como um primeiro indício para que futuramente isto seja feito. É válido 

ainda ressaltar que tal estudo seria interessante para empresa apenas em médio 

prazo uma vez que o número de carros disponíveis não pode mudar no curto prazo 

por razões contratuais. 

A possibilidade da implantação da ferramenta proporcionaria ainda 

melhorias qualitativas, como padronização no processo, capacidade de adaptação 

pela consulta em tempo real ao Google Maps® e alívio da carga de trabalho do 

operador de escala.  

  

Manhã Tarde Noite Manhã Tarde Noite Manhã Tarde Noite

Carros 

disponíveis
5 5 5 2 2 2 3 3 3

Carros utilizados 4 4 4 2 2 2 3 2 3

Total Km 

percorrido
693.206 775.880 939.756 593.546 748.273 349.766 925.815 577.790 349.766

FBA FVR FBP

Tabela 9 – Resumo dos resultados obtidos. 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou um estudo de caso visando a otimização da 

utilização de uma frota de carros para o transporte de maquinistas de uma 

operadora logística ferroviária, através da proposição de um modelo de 

Programação Linear Inteira, que visa a minimização da distância total percorrida. 

Este estudo foi motivado pela necessidade de redução de custos 

envolvidos na operação da empresa, tendo em vista a conjuntura econômica e o 

cenário de queda no preço de seu frete. 

Para uma definição apropriada do problema e de seus dados foram 

utilizados diversos métodos para obtenção destes dados e resolução do problema. A 

interface do UFFLP foi fundamental, neste sentido, fornecendo a plataforma ideal 

para o desenvolvimento da ferramenta. Outro recurso utilizado foi o acesso ao API 

do Google Maps®, por meio de uma chamada pelo código VBA no próprio Excel. 

Algumas limitações foram encontradas tanto no modelo quanto no estudo 

em geral. Quanto ao aspecto técnico, a principal limitação diz respeito à utilização do 

API do Google Maps®, visto que este tem limitações quanto ao número de 

pesquisas realizadas (2500 elementos por dia), o que não foi um problema para este 

trabalho, mas seria para aplicação da ferramenta na rotina da operação. Outra 

limitação foi para a aplicação da ferramenta, assim como o acesso aos dados 

históricos das rotas realizadas no sistema real, assim como o completo acesso aos 

dados financeiros. Isto impediu uma mensuração mais confiável do ganho possível 

com a aplicação da ferramenta. 

Contudo, em linhas gerais o modelo baseado no Roteamento de Veículos 

com Janela de Tempo se mostrou capaz de resolver o problema de maneira 

satisfatória. A abordagem dos trechos fixos de carros como sendo clientes, enquanto 

que as rotas seriam definidas pelos vértices entre o destino e origem destes trechos 

fixos se mostrou bem sucedida, funcionando para todas as instâncias propostas 

durante o estudo. 

Com indícios promissores, já neste primeiro momento, uma sugestão para 

trabalhos futuros seria a análise pós-aplicação da ferramenta na rotina da operação, 

com foco especial na possível redução de custos com a diminuição do aluguel de 
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carros desnecessários pela Empresa X junto à empresa terceirizada. Com base nos 

resultados, existem indícios que seria possível a economia com o aluguel de até 

quatro turnos de carros no total. Esta mudança não poderia ocorrer de forma 

imediata por questões contratuais, porém em um médio prazo seria capaz de render 

uma economia significativa visto que, atualmente, estes quatro carros correspondem 

a uma despesa de cerca de R$600 mil reais anuais, por exemplo. 

 Outra proposta seria abordar o problema sem a delimitação dos veículos 

entre regiões, o que poderia gerar melhor aproveitamento geral, especialmente no 

caso de carros subutilizados. Além disso, utilização de recursos pontuais, com o uso 

de táxis poderiam gerar reduções ainda maiores no processo. 
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APÊNDICE A – Matriz de distâncias entre os trechos do estudo de caso 
 
 

 
 

 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 - 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

1 6628 - 6628 6628 6628 12116 6628 87464 12116 6628 12131 12116 6628 12116 37238

2 6628 6628 - 6628 6628 12116 6628 87464 12116 6628 12131 12116 6628 12116 37238

3 5271 5271 5271 - 5271 11430 5271 86302 11430 5271 11445 11430 5271 11430 36076

4 83933 83933 83933 83933 - 100339 83933 0 100339 83933 100354 100339 83933 100339 110158

5 0 0 0 0 0 - 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

6 31978 31978 31978 31978 31978 48384 - 112774 48384 31978 48399 48384 31978 48384 0

7 0 0 0 0 0 17648 0 - 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

8 0 0 0 0 0 0 0 82177 - 0 17663 17648 0 17648 33724

9 6628 0 6628 6628 6628 12116 6628 87464 12116 - 12131 12116 6628 12116 37238

10 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 - 17648 0 17648 33724

11 0 0 0 0 0 0 0 82177 17648 0 17663 - 0 17648 33724

12 6628 6628 0 6628 6628 12116 6628 87464 12116 6628 12131 12116 - 12116 37238

13 0 0 0 0 0 0 0 82177 17648 0 17663 17648 0 - 33724

14 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 -

15 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

16 5621 5621 5621 5621 5621 12177 5621 88093 12177 5621 12192 12177 5621 12177 37868

17 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

18 18643 18643 18643 18643 18643 15 18643 99479 15 18643 0 15 18643 15 49253

19 0 0 0 0 0 0 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

20 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

21 6393 6393 6393 6393 6393 22799 6393 85177 22799 6393 22814 22799 6393 22799 38875

22 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

23 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

24 5621 5621 5621 5621 5621 12177 5621 88093 12177 5621 12192 12177 5621 12177 37868

25 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

26 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

27 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 0

28 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 0 17648 0 17648 33724

29 0 0 0 0 0 17648 0 82177 17648 0 17663 17648 0 17648 33724

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

1 0 6628 898 6628 12116 0 6628 32151 20525 6628 898 1352 37238 12131 6628

2 0 6628 898 6628 12116 0 6628 32151 20525 6628 898 1352 37238 12131 6628

3 1406 5271 1058 5271 11430 1406 5271 30989 19363 5271 1058 0 36076 11445 5271

4 88945 83933 89708 83933 100339 88945 83933 62168 84556 83933 89708 87477 110158 100354 83933

5 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

6 36990 31978 37754 31978 48384 36990 31978 57462 34614 31978 37754 35523 0 48399 31978

7 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

8 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

9 0 6628 898 6628 12116 0 6628 32151 20525 6628 898 1352 37238 12131 6628

10 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

11 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

12 0 6628 898 6628 12116 0 6628 32151 20525 6628 898 1352 37238 12131 6628

13 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

14 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

15 - 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

16 774 - 0 5621 12177 774 5621 32781 21154 5621 0 1413 37868 12192 5621

17 6254 0 - 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

18 14062 18643 13053 - 15 14062 18643 44166 32540 18643 13053 13311 49253 0 18643

19 6254 0 7018 0 - 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

20 6254 0 7018 0 17648 - 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

21 11405 6393 12168 6393 22799 11405 - 29865 0 6393 12168 9937 38875 22814 6393

22 6254 0 7018 0 17648 6254 0 - 17010 0 7018 4787 33724 17663 0

23 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 - 0 7018 4787 33724 17663 0

24 774 0 0 5621 12177 774 5621 32781 21154 - 0 1413 37868 12192 5621

25 6254 0 0 0 17648 6254 0 26864 17010 0 - 4787 33724 17663 0

26 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 - 33724 17663 0

27 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 - 17663 0

28 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 - 0

29 6254 0 7018 0 17648 6254 0 26864 17010 0 7018 4787 33724 17663 -
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APÊNDICE B – Matriz de tempos entre os trechos do estudo de caso 
 
 

 
 

 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 - 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

1 852 - 852 852 852 1296 852 5260 1296 852 1309 1296 852 1296 3011

2 852 852 - 852 852 1296 852 5260 1296 852 1309 1296 852 1296 3011

3 916 916 916 - 916 1171 916 5415 1171 916 1184 1171 916 1171 3166

4 5178 5178 5178 5178 - 6142 5178 0 6142 5178 6155 6142 5178 6142 7246

5 0 0 0 0 0 - 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

6 2642 2642 2642 2642 2642 3607 - 7235 3607 2642 3619 3607 2642 3607 0

7 0 0 0 0 0 1247 0 - 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

8 0 0 0 0 0 0 0 4997 - 0 1260 1247 0 1247 2736

9 852 0 852 852 852 1296 852 5260 1296 - 1309 1296 852 1296 3011

10 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 - 1247 0 1247 2736

11 0 0 0 0 0 0 0 4997 1247 0 1260 - 0 1247 2736

12 852 852 0 852 852 1296 852 5260 1296 852 1309 1296 - 1296 3011

13 0 0 0 0 0 0 0 4997 1247 0 1260 1247 0 - 2736

14 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 -

15 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

16 971 971 971 971 971 1275 971 5349 1275 971 1287 1275 971 1275 3099

17 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

18 1461 1461 1461 1461 1461 3 1461 5870 3 1461 0 3 1461 3 3621

19 0 0 0 0 0 0 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

20 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

21 536 536 536 536 536 1500 536 4964 1500 536 1513 1500 536 1500 2988

22 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

23 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

24 971 971 971 971 971 1275 971 5349 1275 971 1287 1275 971 1275 3099

25 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

26 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

27 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 0

28 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 0 1247 0 1247 2736

29 0 0 0 0 0 1247 0 4997 1247 0 1260 1247 0 1247 2736

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

1 0 852 212 852 1296 0 852 1901 1379 852 212 342 3011 1309 852

2 0 852 212 852 1296 0 852 1901 1379 852 212 342 3011 1309 852

3 330 916 282 916 1171 330 916 2056 1534 916 282 0 3166 1184 916

4 5519 5178 5632 5178 6142 5519 5178 4522 5106 5178 5632 5589 7246 6155 5178

5 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

6 2984 2642 3096 2642 3607 2984 2642 3876 2735 2642 3096 3053 0 3619 2642

7 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

8 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

9 0 852 212 852 1296 0 852 1901 1379 852 212 342 3011 1309 852

10 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

11 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

12 0 852 212 852 1296 0 852 1901 1379 852 212 342 3011 1309 852

13 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

14 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

15 - 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

16 151 - 0 971 1275 151 971 1989 1468 971 0 344 3099 1287 971

17 625 0 - 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

18 1327 1461 1323 - 3 1327 1461 2511 1989 1461 1323 1418 3621 0 1461

19 625 0 737 0 - 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

20 625 0 737 0 1247 - 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 0

21 877 536 990 536 1500 877 - 1605 0 536 990 947 2988 1513 536

22 625 0 737 0 1247 625 0 - 1104 0 737 694 2736 1260 0

23 625 0 737 0 1247 625 0 1638 - 0 737 694 2736 1260 0

24 151 0 0 971 1275 151 971 1989 1468 - 0 344 3099 1287 971

25 625 0 0 0 1247 625 0 1638 1104 0 - 694 2736 1260 0

26 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 - 2736 1260 0

27 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 - 1260 0

28 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 - 0

29 625 0 737 0 1247 625 0 1638 1104 0 737 694 2736 1260 -


