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RESUMO 
 
 

Os custos de transporte podem representar uma parte significativa dos 

custos de logística totais de uma empresa. Portanto, uma tomada de decisão nessa 

área tem um grande impacto no fluxo de caixa da organização. Para auxiliar uma 

decisão estratégica eficiente, a Pesquisa Operacional fornece uma série de modelos 

e métodos. Apesar disso, diversas empresas tomam decisões associadas ao 

transporte sem o uso de ferramentas de auxílios, o que pode levar a decisões com 

altos custos associados. Este trabalho visa então aperfeiçoar a metodologia de 

entrega de produtos do centro de distribuição a clientes de uma empresa do setor 

alimentício. Esta empresa atualmente não possui nenhum modelo que auxilie na 

obtenção das rotas a serem seguidas por cada veículo. Neste contexto, é proposto 

neste trabalho um modelo de programação linear inteira que define a rota de cada 

veículo, visando minimizar os custos totais associados ao consumo de combustíveis. 

Além das restrições básicas de modelos de roteamento, são propostas restrições 

específicas com intuito de tornar o modelo aplicável na prática. O modelo foi testado 

em instâncias baseadas em dados reais, onde foi capaz de encontrar boas soluções 

em aceitáveis tempos computacionais. 

 

Palavras-chave: Pesquisa Operacional; Programação Inteira; Roteamento de 

veículos; 



ABSTRACT  
 

 

The transportation cost can represent a significant part of the total logistics cost 

of a company. Therefore, a decision-making in this area has a huge impact in the 

organizational cash flow. To support an efficient strategic decision, the Operational 

Research supplies a series of models and methods. Despite this, many companies 

make decisions associated to transportation without using support tools, which can 

lead to decisions with high cost associated with. This project seeks to optimize the 

distribution of products to customers in a food business. This company nowadays 

does not use any model which helps to obtain routes to be followed by each vehicle. 

In this context, it is presented in this project an integer linear programming model that 

finds each vehicle route, minimizing the total cost associated to fuel consumption. 

Besides the routing model basic constraints, it is proposed specific one in order to 

transform the model  in an applicable one in practice. The model was tested in 

instances based on real inputs, where it was able to find good solutions in 

reasonable computational times. 

 

Key words: Operations Research; Integer Programming, Routing Problems 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Contextualização 

 
 

Segundo estudos realizados pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 

Pequenos   Empresários   (SEBRAE),   as   pequenas   e   médias   empresas,   cujo 

faturamento não excede $ 12 milhões anuais, têm crescido muito nos últimos anos. 

Os pequenos negócios (MPE) representam 99% dos estabelecimentos existentes no 

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

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

esse valor passa para 70% dos empregos com carteira assinada. 

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

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

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

construção. Além disso, as MPE tem uma representação de 27% no PIB brasileiro e 

37% na folha de salários. 

De acordo com Luiz Barreto, presidente do SEBRAE entre 2011 e 2015, “os 
dados demonstram a importância de incentivar e qualificar os empreendimentos de 

 

menor porte, inclusive os Microempreendedores Individuais (MEI)”. 
 

 

Reduzindo para um grupo seleto de PME, àquelas que trabalham com 

entrega de produtos, foco de estudo deste trabalho, uma forma de qualificar os 

empreendimentos é buscando reduzir os custos e aumentar a eficácia do serviço de 

entrega. Para se atingir tais objetivos, uma das maneiras é através da otimização 

das rotas de entrega seguidas, independente do modal de transporte utilizado. Com 

um estudo de roteamento dentro de um contexto empresarial pré-definido, é 

possível, além de alcançar a melhor rota, tomar decisões quanto à locação ou 

compra de veículos de acordo com o custo, quanto à quantidade de veículos 

necessários para execução do serviço, quanto às escalas de funcionários e 

inúmeros outros fatores estratégicos para a empresa. 

 

Atualmente, alguns softwares de roteamento de veículos são encontrados no 

mercado, como o RoadWay, Pathfind e RoutExpress, mas, para as micro e 

pequenas empresas, esse custo nem sempre é viável. Além disso, nem sempre tais 
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softwares  conseguem incorporar  todas  as especificidades  que  podem existir  no 

respectivo contexto. 

 

Outra maneira de se chegar a decisões otimizadas quando se trata de 

roteamento  é  através do  uso  de  modelos e  técnicas  de  Pesquisa Operacional. 

Diversos  destes  são  apresentados  por  Hamser  (1959)  e  Yanasse  (2006),  por 
exemplo. Apesar da existência de tais modelos e técnicas na literatura, não é uma 

 

tarefa fácil para a empresa a escolha, adaptação e a implementação de um modelo 

de roteamento. 

 

Neste contexto, este trabalho visa propor um modelo de otimização para a 

distribuição de produtos de uma empresa que possui, atualmente, alguns veículos 

de entrega próprios e outros alugados. Tal empresa não conta com nenhuma 

ferramenta, modelo ou técnica de otimização que auxiliem na obtenção de soluções 

otimizadas para a distribuição de seus produtos. 

 

1.2 Situação problema 
 
 

As PME representam um percentual considerável na economia brasileira, e, 

para que elas continuem a crescer, é importante que seus processos sejam 

desenvolvidos e trabalhados para superação da qualidade, focando na redução de 

custos, mas mantendo sempre o atendimento às necessidades dos clientes. 

 

Muitas PME que trabalham com entrega de produtos optam por realizar o 

serviço da forma que lhe pareça mais correta e simples, e, em muitos casos, por 

falta de recursos, não conseguem desenvolver modelos de otimização ou comprar 

um software especializado. As entregas dessas empresas costumam ser, então, 

custosas e, por diversas vezes, podem atrasar ou até mesmo não ocorrer. Isso tem 

um impacto direto e amplo no desenvolvimento da micro e pequena empresa e em 

sua permanência no mercado, tal como sua imagem perante os clientes. 

 

Neste contexto, surge o problema de encontrar modelos de otimização que 

permitam que o serviço seja melhor executado e que o custo total seja reduzido. 

Com isso, o custo unitário dos produtos também reduz e, consequentemente, o 

retorno financeiro pode vir a aumentar, assim como a fidelização dos clientes e a 

imagem da empresa. 
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1.3 Objetivos 
 
 

O objetivo geral do projeto é propor um modelo de roteirização de veículos 

efetivamente prático, que considere todas as restrições e particularidades 

associadas à empresa de venda e entrega de produtos alimentícios estudada. 

 

Os objetivos específicos são: 
 

 

• Revisar os modelos de roteamento clássicos existentes na literatura. 
 

• Encontrar uma maneira eficiente de obter as distâncias e os tempos 

de deslocamento entre clientes que considere o tráfego real do 

momento da otimização. 

• Propor um modelo de roteirização para a empresa estudada que seja 

baseado em dados reais e que possa efetivamente ser aplicado na 

prática. 

 

1.4 Delimitação 
 
 

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

restrições e as características da empresa estudada. A aplicação do modelo em 

demais empresas do mercado que não sejam semelhantes à empresa estudada 

pode não atender às expectativas devido à necessidade de adaptações. 

 

1.5 Importância do estudo 
 
 

Existem muitos estudos sobre problemas de roteamento de veículos devido 

a sua importância tanto prática quando teórica. Do ponto de vista prático, nem 

sempre é possível utilizar algum modelo já existente que atenda as necessidades 

específicas do estudo de caso. Assim, este estudo tem sua importância baseada na 

criação de um modelo de roteamento realmente prático para a empresa de venda e 

entrega de produtos alimentícios estudada. 

 

Para a Engenharia de Produção, é uma forma de mostrar a aplicação dos 

conhecimentos  em  PME.  Por  ser  um  setor  cuja  representatividade,  de  forma 

conjunta, é de 99% em quantidade de estabelecimentos e de mais de 27% do PIB 
brasileiro, ele deve ser incentivado e estudado, buscando trazer constantemente 

 

consequências positivas para a economia brasileira. 
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1.6 Referencial Teórico/Conceitual 
 
 

O referencial teórico do trabalho concentra-se, em boa parte, nos modelos 

atuais de roteamento encontrados na literatura, que servem como base para a 

criação do modelo proposto. Para a apresentação do conceito tomado como base 

para  o  desenvolvimento  do  trabalho,  o  Capítulo  2  descreve  sobre  alguns  dos 
principais problemas de otimização combinatória encontrados na área da Pesquisa 

 

Operacional: o Problema do Caixeiro Viajante e o Problema de Roteamento de 

Veículos, bem como sua variante conhecida como Problema de Roteamento de 

Veículos com Janelas de Tempo. Os principais autores para o desenvolvimento 

deste capítulo foram Yanasse et. al (2006) e Cummings (2000). 
1.7 Questões e/ou Hipóteses 

 
 

Ao fim desta pesquisa, pretende-se adquirir respostas para as seguintes 

questões: 

 

• Quais  as  melhores  rotas  para  a  realização  das  entregas  entre  os 

clientes? 

• Quantos veículos são necessários em média para atender à demanda? 
 

• Qual a capacidade em média utilizada por cada veículo? 
 

• Qual o tempo gasto em média por veículo? 
 

 

1.8 Definição de termos 
 
 

De forma a ampliar os entendimentos dos termos utilizados no decorrer do 

trabalho, seguem as definições abaixo: 

 

PME – pequenas e médias empresas, consideradas àquelas cujo faturamento anual 

não excede 12 milhões de Reais; 

MPE – micro e pequenas empresas, consideradas àquelas cujo faturamento anual 

não excede 3,6 milhões de Reais; 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; 
 

 

SEBRAE-SP – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, regional 

de São Paulo (SP); 
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PIB – Produto Interno Bruto; 
MEI – Micro empreendedor individual, cujo faturamento anual não excede 60  mil 
Reais; 

 

 

PRV – Problema de Roteamento de Veículos; 
 

 

PCV – Problema do Caixeiro Viajante, semelhante ao PRV, considerando apenas 

um entregador; 

 

Plano euclidiano – um plano formado por três ou mais pontos não-colineares; 
 

 

Grafo – conjunto de pontos (vértices) os quais podem ser associados através de 

linhas (arestas); 

 

Ciclo  hamiltoniano  –  saída  de  um ponto  inicial,  passando  por  todos  os  pontos 

definidos uma única vez e retorno ao ponto inicial; 

 

Função objetivo – função matemática correspondente ao objetivo do estudo, no 

caso, minimização do custo de entrega dos produtos; 

 

Restrições – condições a serem atendido na programação, considerando o contexto 

em que se está inserido. 

 

1.9 Organização do estudo 

O Capítulo 2 apresenta uma Revisão da Literatura, onde é feito um estudo 
sobre os principais modelos de roteamento de veículos existentes na literatura. 

O Capítulo 3 descreve a Metodologia utilizada, a programação de 
roteamento de veículo utilizada no projeto, utilizando fórmulas matemáticas, com a 

 

função objetivo definida, as restrições definidas e as variáveis envolvidas no estudo. 
 

 

O Capítulo 4 apresenta o Estudo de Caso em uma empresa de venda e 

entrega de produtos alimentícios. Nesta etapa do projeto, é possível inserir as 

restrições dos clientes existentes e verificar o roteamento dos veículos, fazendo uma 

comparação com a forma como é feita atualmente. 
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O Capítulo 5 apresenta uma Análise de Resultados, baseando-se no Estudo 
de Caso apresentado. Nessa etapa é apresentado os resultados da aplicação da 

 

ferramenta e do modelo na instância real da empresa estudada. 
O Capítulo 6 finaliza com uma Conclusão sobre a aplicação da ferramenta 

de roteamento de veículos em micro e pequenas empresas, buscando o incentivo e 
 

o desenvolvimento das MPE. 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Programação Linear 

 
 

Segundo Taha (2008), um método bastante utilizado para resolução de 

problemas de otimização é a modelagem via Programação Linear (PL), que visa 

modelar o problema através de um conjunto de variáveis de decisão, uma função 

linear e um conjunto de equações e inequações também lineares. Tal função linear é 

chama de função objetivo e a modelagem tem o objetivo de otimizá-la, maximizando 

ou minimizando, conforme a necessidade do problema. As equações e inequações 

são chamadas de restrições e devem ser atendidas pelas variáveis. 

 

O  exemplo  descrito  abaixo  representa  um  modelo  de  programação  linear 

(Taha, 2008): 

 
 

Sujeito à: máx  = 51 + 42 (1) 
 

61 + 42 ≤ 24 (2) 

1 + 22  ≤ 6 (3) 

−1 + 2 ≤ 1 (4) 

2  ≤ 2 (5) 

1, 2  ≥ 0 (6) 

No exemplo acima, as variáveis 1  e 2  são as variáveis de decisão, estando 

sujeitas as restrições (2) − (6). A função objetivo é representada pela expressão 

(1), que, no exemplo, deverá ser maximizada. 

Segundo Taha (2008), a Programação Linear deve satisfazer três propriedades 
básicas: 

 

 

• Proporcionalidade: a contribuição de cada variável de decisão, tanto na 

função objetivo quanto nas restrições, deve ser diretamente proporcional ao valor da 

variável. 

• Aditividade: a contribuição total de todas as variáveis da função 

objetivo e das restrições deve ser a soma direta das contribuições individuais de 

cada variável. 



 

 

• Certeza: todos os coeficientes da função objetivo e das restrições do 

modelo de PL são determinísticos. 

 

O método de resolução mais utilizado em problemas de PL é o Simplex, que 

consiste em um algoritmo capaz de resolver problemas e encontrar algebricamente 

uma solução ótima. Apesar de sua eficiência e alta utilização, a parte algébrica da 

solução torna-se complexa para ser feita manualmente com o aumento do número 

de restrições e variáveis. O LINDO (Linear, Interactive and Discrete Optimizer), o 

Solver do Microsoft Excel e o AMPL são exemplos de programas computacionais 

que contêm uma implementação do algoritmo Simplex. 

 

2.2 Programação Linear Inteira 
 
 

Quando, em um problema de programação linear, uma ou mais variáveis de 

decisão devem assumir valores inteiros, o problema passa a ser chamado de 

Programação  Linear  Inteira,  ou   simplesmente   Programação  Inteira  (Hillier  e 

Lieberman, 2010). Para os casos de Programação Inteira, o método mais utilizado 

para encontrar a solução ótima é chamado de Branch-and-bound (Taha, 2008). Este 
algoritmo consiste em separar e reorganizar as soluções viáveis encontradas com o 

 

objetivo de encontrar, dentre elas, a solução que atende as restrições estabelecidas, 

incluindo a restrição de valores inteiros. 

 
Como exemplo, mantem-se o problema (1) − (6), acrescentando, apenas, que 

as variáveis de decisão 1  e 2  só podem adotar valores inteiros não negativos. 
 

O  algoritmo  inicia  resolvendo  o  modelo,  sem  considerar  as  restrições  de 

integralidade.  Como  solução,  utilizando  o  método  simplex,  tem-se  1  = 2,25  e 

2  = 1,5. Inicia-se, agora, o processo de ramificação, ou “branch”, em inglês. Nesse 
momento, é escolhida uma variável com solução fracionária e estabelecido seus 

 
limites inferior e superior: exemplo, selecionando-se 1, tem-se limite inferior 1  e limite superior  2. Têm-se, então, dois “cortes” transcritos como restrições: 

1  ≥ 2 (7) 

1  ≤ 1 (8) 
Dessa forma, o problema original é ramificado em mais dois problemas, cada 

 

restrição  sendo  acrescida  em  um  problema,  sendo  cada  um  deles  novamente 



 

 

resolvido de maneira “relaxada”, ou seja, desconsiderando as restrições de 

integralidade. Se a solução ótima de um novo problema possuir ao menos uma 

solução não inteira, então se deve aplicar o processo de ramificação novamente. 

 

No caso de um problema obter solução ótima inteira, esta solução é 

considerada uma solução inteira viável para o problema original. Se o novo 

problema não obtiver solução viável, o respectivo problema é desconsiderado. Ao 

final do algoritmo, restará um conjunto de soluções inteiras viáveis e a solução ótima 

se dará pela solução deste conjunto que retorna com a melhor otimização da função 

objetivo. 

 

Existem  diversos  resolvedores  que  contém  o  algoritmo  branch-and-bound 
 

implementado, como por exemplo, CPLEX, GUROBI, COIN e GLPK. 
 

 

Com o intuito de facilitar a modelagem de problemas e reduzir potencialmente 

o tamanho de um código de programação, Pessoa e Uchoa (2011) propuseram o 
UFFLP, que contém bibliotecas de funções que conectam os softwares resolvedores 

 

a linguagem de programação aplicada. O UFFLP trabalha com as linguagens C, C++ 

e VBA e suporta os resolvedores CPLEX, GUROBI, COIN e GLPK. 

 

2.3 Problema do Caixeiro Viajante 
 
 

Para entender sobre o Problema de Roteamento de Veículos (PRV), foco de 

estudo deste trabalho, é importante entender, inicialmente, o Problema do Caixeiro 

Viajante (PCV). Ambos são problemas de otimização combinatória, amplamente 

conhecidos na área da Pesquisa Operacional, e ambos têm diversos estudos que 

buscam seus desenvolvimentos e melhorias, com o objetivo de trazer a resposta do 

problema de forma mais rápida, com uma programação mais simples e um resultado 

melhor. 

Segundo Nigel Cummings (2000), o Problema do Caixeiro Viajante, em inglês 

Travelling Salesman Problem, é de 1920 e apareceu em Viena, com o matemático e 
economista Karl Menger e seus colegas da área. Inicialmente era nomeado por 

 

Problema do Mensageiro, um problema encontrado pelos mensageiros postais e 

viajantes, e teve como definição “a tarefa de encontrar, para um número finito de 

pontos, cujas distâncias entre as combinações de pontos dois a dois são 

conhecidas, o caminho mais curto que liga os pontos”. Ele acrescentou, também, 



 

 

que “a regra que se deve primeiro passar no ponto inicial até o ponto mais próximo 

deste e assim por diante não retorna o caminho mais curto”. 

Ainda de acordo com Cummings (2000), em 1940 o problema começou a ser 
estudado por estatísticos, Mahalanobis, Jessen, Gosh e Marks, buscando aplicações 

 

na agricultura. Eram discutidos os aspectos das soluções do PCV através de locais 

escolhidos aleatoriamente no plano euclidiano. Esse trabalho estava relacionado 

com uma pesquisa nos campos de Bengala, em que os maiores custos estavam no 

transporte de homens e equipamentos entre os pontos estudados. 

Segundo Yanasse et. al (2006), o PCV é definido como um problema que 
envolve um conjunto de cidades, em que o caixeiro sai de uma cidade base (ou um 

 

depósito), visita todas as cidades e retorna ao ponto inicial de modo a otimizar um 

ou  mais  objetivos,  tendo  como  objetivo  clássico  a  redução  da  distância  total 

 

percorrida. Ele pertence à classe de problemas de roteamento em nós e são 

definidos em grafos. 

 

Ao longo dos anos, o problema ganhou notoriedade como um protótipo de um 

problema difícil em otimização combinatória por causa do grande número de rotas 

possíveis, que crescem drasticamente com o aumento do número de pontos. Por 

exemplo, para 15 pontos, tem-se mais de 650 bilhões de rotas. 

A equação (1)  abaixo  fornece a  fórmula  para  calcular o  número  de rotas 

possíveis () de serem feitas a partir de  pontos. 

 = ( − 1)! (1) 
Já a tabela, buscando exemplificar, apresenta o crescimento do número de 

 

rotas possíveis de acordo com o aumento do número de pontos. 
 

 

Nº de pontos () Nº de rotas () 

2 1 

10 362.880 

20 1,21017 

50 6,11062 

Tabela 1 - Número de rotas com  pontos 
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= 

 
 

 

Assim, um algoritmo que enumere todas as rotas possíveis a fim de verificar 

qual é a menor, necessitaria de um tempo computacional significativamente alto, 

mesmo para um computador potente. Assim, se faz necessária a criação de 

modelos matemáticos que não necessite da enumeração de todas as rotas. 

 

Para  formulação  do  modelo  matemático,  considera-se,  inicialmente,  um 
 grafo não orientado  = (, 𝐴), em que  consiste em um conjunto de  cidades e 𝐴 consiste em um conjunto das arestas entre cidades. Supõe-se  que o grafo  é completo, ou seja, para qualquer par de cidades ,  ∈ ,  sendo  ≠ , existe uma aresta (, ). A distância entre a cidade  a cidade  é conhecida e assume a notação 

 . Caso  =  , ∀ ,  ∈ , o problema é dito simétrico. Caso  contrário, é dito 
assimétrico. 

O caixeiro deve visitar todas as   cidades, passando uma única vez  por 
cada uma e retornando ao ponto inicial – percurso denominado ciclo hamiltoniano do 

grafo . O problema consiste em determinar a melhor rota de forma a reduzir  a 
distância total percorrida. A seguir, é apresentado o modelo de Programação Linear 
Inteira retirado de Yanasse et. al (2006) para o PCV assimétrico: 

Define-se a variável binária para todo  ∈ e  ∈ \{}: 

1; se o caixeiro viaja da cidade  à cidade  

 {
0; caso contrário 

A seguir, tem-se o modelo: 
 
 
 

 
 
 

Sujeito a: 

min ∑  ∑      

∈ ∈\{} 
(9) 

 

 

∑  = 1, ∀ ∈  

∈\{} 
(10) 

∑  = 1, ∀ ∈  

∈\{} 
(11) 

 
∑ ∑  ≤ || − 1, ∀ ⊂ , 2 ≤ || ≤ ⌊

2
⌋ 

∈𝑆∈𝑆\{} 
(12) 
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  ∈ {0,1}, , ∀(, ) ∈ 𝐴(13) 

A função objetivo (9) representa a minimização da distância total percorrida 

pelo caixeiro. O primeiro grupo de restrições (10) indica que, para cada cidade  , 

haverá apenas uma cidade sucessora ; ou seja, o caixeiro sai apenas uma vez da 

cidade . O segundo grupo de restrições (11) indica que apenas uma cidade   pode 

ser predecessora da cidade ; ou seja, o caixeiro chega apenas uma vez na cidade . 

As sub-rotas ocorrem quando são formadas rotas com menos de  pontos. 
Assim, uma solução não é viável caso possua uma sub-rota. Para que isto não 

 ocorra, é necessária a inclusão do terceiro grupo de restrições (12), garantindo a eliminação das possíveis sub-rotas. A Figura 1 mostra um exemplo onde acontecem 
duas sub-rotas, 1 = {5,6,7} e 2 = {1,2,3,4,8}. A sub-rota 1 é não aconteceria  no 
modelo (9) – (13) pois haveria a restrição 57 + 75 + 76 + 67 + 56 + 65  ≤ 2  em (12). 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 1 - Solução com sub-rotas para caso de distâncias simétricas 

Para o caso de distâncias simétricas, em que, ∀ ,  ∈ ,   =  ,  tanto a 
função objetivo quanto as restrições permaneceriam as mesmas. No entanto, de 

forma a simplificar o modelo, só existe a necessidade de criação de uma variável  

quando  < . 
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2.4 Problema de Roteamento de Veículos (PRV) 
 
 

O  Problema  de  Roteamento  de  Veículos,  em  inglês  Vehicle  Routing 
 Problem, foi inicialmente proposto por Dantzig e Ramser em 1959 e assumia o nome de Truck Dispatching Problem. No livro lançado por Dantzig e Ramser (1959), eles 
afirmam que o TDP pode ser considerado uma forma generalizada do Problema do 

Caixeiro Viajante. 

Segundo Yanasse et. al (2006), os problemas de roteamento de veículos 
envolvem o planejamento de rotas de entrega e/ou coleta que assumam o menor 

 

custo, partindo de pelo menos um armazém para um número de clientes, sujeitado 

às necessidades e características dos clientes. O PRV é um problema com alto 

impacto na economia, principalmente nas áreas de distribuição e logística. 

 A definição clássica do problema é: dado um conjunto de clientes ,  cada qual com uma demanda  , e um depósito com  veículos, cada um  com uma capacidade , encontrar a rota ótima para cada veículo minimizando a soma dos 
custos de transporte, de modo que todas as demandas sejam atendidas e 

respeitando as capacidades dos veículos. 

 

Na versão clássica do PRV, existe um único depósito inicial de onde saem 

todos os veículos e, além disso, cada cliente é atendido por um único veículo. Para o 

modelo matemático, considera-se, incialmente,  um conjunto    de  veículos e  um 

grafo  = (, 𝐴), em que  = 𝐶∪ {0,  + 1}, sendo 𝐶= {1, … , } o  conjunto  de 

clientes e {0,  + 1} um conjunto com o ponto inicial 0 e o ponto final  + 1 da rota, 
ambos o depósito. 

 

 
O conjunto 𝐴= {(, ); ,  ∈ ,  ≠ ,  ≠  + 1,  ≠ 0} corresponde as arestas possíveis com as combinações dos pontos dois a dois. Pela definição do conjunto 𝐴, entende-se que não se pode iniciar o trajeto em  + 1, assim como não se pode finalizar o trajeto em 0. Além disso, as rotas devem sempre começar em 0 e terminar em  + 1. 

 
Um custo  e um tempo de viagem  estão associados a cada  aresta (, ) ∈ 𝐴, tendo o tempo de atendimento ao cliente  inserido no tempo  . Uma rota jamais pode ultrapassar um limite de tempo . No mais, cada cliente  pertencente 
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ao conjunto 𝐶possui uma demanda    e cada veículo  pertencente a   tem uma capacidade  , que deve ser respeitada. 

 

Definindo as variáveis: 
 

1; se o veículo  percorre a aresta (, ),  ∈ , (, ) ∈ 𝐴 

 {
0; caso contrário 

A seguir, o modelo de construção, baseado no apresentado por Yanasse et. 

al (2006) com a função objetivo buscando minimizar o custo total de viagens: 

 
 

 
Sujeito a: 

min ∑ ∑ ∑   

∈ ∈\{+1} ∈\{0,} 
(14) 

 

 

∑ ∑  = 1, ∀ ∈ 𝐶 

k∈K ∈\{0,} 
(15) 

∑ ∑   ≤  , ∀ ∈  

i∈N\{n+1} ∈\{0,} 
(16) 

∑ ∑   ≤ , ∀ ∈  

∈\{+1} ∈\{0,} 
(17) 

∑ 0 = 1, ∀ ∈  

∈\{0} 
(18) 

∑ ℎ − ∑ ℎ = 0, ∀ℎ ∈ 𝐶, ∀ ∈  (19) 

∈\{+1,ℎ} ∈\{0,ℎ} 

∑ (+1) = 1, ∀ ∈  (20) 

∈\{+1} 

 
∑ ∑  ≤ || − 1, ∀ ⊂ 𝐶, 2 ≤ || ≤ ⌊

2
⌋ , ∀ ∈  (21) 

∈𝑆∈𝑆\{} 

  ∈ {0,1}, ∀(, ) ∈ 𝐴(22) 
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Onde a função objetivo (14) busca minimizar o somatório dos custos 

   relacionados a cada aresta (, ), considerando as arestas atendidas nas  rotas 

ótimas de cada veículo. O primeiro conjunto de restrições (15) indica que um cliente 
só pode ser atendido por um único veículo em uma única rota. O segundo conjunto 

de restrições (16)  indica que, para cada veículo , a soma das demandas dos 
clientes atendidos por esse veículo deve ser menor ou igual sua capacidade. 

O terceiro conjunto de restrições (17)  indica que, para cada veículo ,  a 
soma dos tempos de atendimento aos clientes atendidos por esse veículo deve ser 

 menor ou igual ao limite estabelecido. O quarto conjunto de restrições (18) indica que cada veículo só deve sair uma única vez do ponto inicial, quando  = 0. 
 

O quinto conjunto de restrições (19) indica que se um cliente ℎ é selecionado   para   ser   o   sucessor   de   um   cliente   ,   então   este    cliente, necessariamente, é predecessor de um cliente . O sexto conjunto de restrições (20) indica que cada veículo deve voltar ao ponto inicial, em que  =  + 1. 
 O sétimo conjunto de restrições (21) tem o mesmo conceito do grupo de restrições (12) mencionado, em que o intuito é impedir a seleção de sub-rotas de um 
mesmo veículo na solução ótima. 

 

 

2.5 Problema do Roteamento de Veículos com Janela de Tempo (PRVJT) 
 
 

Com o desenvolvimento e evolução dos estudos sobre o PRV, foi 

identificado a necessidade de trabalhar com demais restrições que atendessem aos 

clientes reais, casos encontrados no mercado. Dessa forma, o Problema de 

Roteamento de Veículos ganhou novas modelagens, além de servir como base para 

tomada de decisão de novos fatores. 

 Existe uma extensão do PRV que considera que, para cada cliente , o início 
do serviço deve estar dentro de uma janela de tempo [ai, bi]. Os veículos deixam o 
depósito no instante  = 0 e retornam dentro de um intervalo conhecido [+1, +1]. 
Nesse contexto, um veículo pode chegar a um cliente antes de sua janela de tempo 

e aguardar, o custo é considerado nulo. 

 

Em nível de modelagem, a função objetivo, todas as variáveis e restrições 

do modelo (14) – (22) também são consideradas. Para acrescentar as janelas de 
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tempo ao modelo, considera-se uma variável  , que indica o instante em que o veículo  começa a servir o cliente , com  ∈  e  ∈ 𝐶. As restrições adicionais (23) indicam que se o veículo  deixa o cliente  e viaja para o cliente , então não pode chegar em  antes de  +  . 

  × (  +   −  ) ≤ 0; (, ) ∈ 𝐴,  ∈  (23) 

Além disso, todas as janelas de tempo devem ser respeitadas. Com isso: 
 

  ≤   ≤  ;  = 1, … ,  + 1,  ∈  (24) 

As restrições (25) não são lineares e podem ser substituídas pelo seguinte 
conjunto de desigualdades lineares: 

 

 +   ≤  + (1 −  ) ×  ; (, ) ∈ 𝐴,  ∈  (25) 

Onde   = Max { −  +  , } . 



 

 

3 METODOLOGIA 
 
3.1 Estratégia de Pesquisa 

 
 

Para dar início a uma pesquisa coerente é de suma importância ter bem 

definido o tipo de pesquisa a ser realizada, dessa forma é possível seguir um 

caminho apropriado, com os procedimentos e ferramentas adequadas para chegar 

ao objetivo final. 

Segundo Gil (2002), uma pesquisa é um procedimento racional e sistemático 
que objetiva proporcionar respostas aos problemas propostos. Ainda segundo ele, a 

 

pesquisa se desenvolve ao longo de um processo que envolve fases que vão desde 

a formulação do problema até a apresentação satisfatória dos resultados. 

 

 
 

 
Figura 2 - Diagramação da pesquisa - Fonte: Gil (2002) 

Para Kauark et. al (2010), o conhecimento dos tipos de pesquisa existentes 
está na necessidade de definição das ferramentas e procedimentos adequados para 

 

a utilização no planejamento da investigação. O tipo de pesquisa categoriza-a na 

sua forma metodológica da estratégia investigativa, a fim de que o autor saiba usar 

os instrumentos adequados para encontrar as respostas ao problema identificado. 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa se divide quanto aos objetivos e 
quanto aos procedimentos técnicos. Quanto aos objetivos, este trabalho considera a 

 

pesquisa exploratória, que proporciona maior familiaridade com o problema. Pode 
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envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes. 

Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Quanto 

aos procedimentos técnicos, este trabalho considera a pesquisa bibliográfica, 

desenvolvida com base em material já elaborado, principalmente livros e artigos 

científicos. No entanto, pode-se considerar como principal procedimento técnico o 

estudo de caso, um estudo profundo e exaustivo de um ou mais objetos de maneira 

que haja amplo e detalhado conhecimento. 

 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de 

uma entidade bem definida como um programa, uma 

instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade 

social. Visa conhecer em profundidade e como o porquê de 

uma determinada situação que se supõe ser única em muitos 

aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial e característico. (FONSECA, 2002) 

Ademais,  segundo  Silva  e  Menezes  (2001),  a  pesquisa  também  tem 
classificações quanto à sua natureza: básica ou aplicada; e quanto à abordagem do 

 

problema: quantitativa ou qualitativa. Para este trabalho, considera-se uma pesquisa 

de natureza aplicada, que objetiva gerar conhecimentos para a aplicação prática 

dirigida à solução de problemas específicos. 

 

Quanto à abordagem, este trabalho considera uma pesquisa quantitativa: 

considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classifica-las e analisa-las (SILVA E MENEZES, 2001). 
3.2 População e Amostra 

Segundo Barbetta (2001), a população de um estudo ou uma pesquisa é 
dividida em dois tipos: população alvo e população acessível, esta também chamada 

 

de amostra. A população alvo é o conjunto dos elementos desejáveis de serem 

abrangidos no estudo, ou seja, os elementos para os quais as conclusões do estudo 

sejam válidas. A população acessível é o conjunto dos elementos passíveis de 

serem observados, seja por questões físicas, geográficas ou de recursos. Muitas 

vezes torna-se impossível a observação de toda uma população alvo, e, então, faz- 

se o uso das amostras. 
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Consideram-se, assim, como população alvo do estudo de caso os 

conjuntos de lojas físicas próprias da empresa estudada e de clientes pessoas 

físicas e pessoas jurídicas atendidas pela empresa. As amostras, neste caso, foram 

as lojas físicas e os clientes atendidos em cada dia do mês de setembro de 2016. 
3.3 Coleta de Dados 

A coleta de dados, segundo Gerhardt e Silveira (2009), compreende o 
conjunto de operações por meio das quais o modelo e os dados coletados são 

 

confrontados.  Nessa  etapa  devem  ser  levadas  em  consideração  três  questões 

focais: 

 

• O que coletar? 
 

• Com quem coletar? 
 

• Como coletar? 
 

 

Dessa forma, para dar início à coleta de dados, fez-se necessário entrar em 

contato com a empresa, explicando os objetivos finais do projeto e os meios de 

alcança-los. Os dados necessários foram relacionados às vendas: os clientes e seus 

endereços, os respectivos pedidos, o volume de cada pedido e a data da solicitação; 

e relacionados aos recursos disponíveis: quantidade de veículos, tipos de veículo e 

capacidade de cada veículo. 

 

Outros dados coletados foram as restrições a serem consideradas tais como 

leis governamentais para utilização dos veículos de carga, horário de trabalho dos 

funcionários e janelas de tempo para as entregas. 

 

Todos os dados foram recebidos através de planilhas, trocas de e-mails, 

telefonemas e visitas ao Centro de Distribuição, local onde trabalha o funcionário 

tido como ponto focal para obtenção dos dados. 



 

 

4 ESTUDO DE CASO 
 
4.1 A Empresa 

 
 

A empresa estudada atua no ramo de produtos alimentícios. A empresa, 

como é conhecida hoje, surgiu em 1932, em uma loja no Centro do Rio de Janeiro, 
no Saara, e vem crescendo e inovando, buscando acompanhar as modificações do 

 

mercado. 
 

 

A empresa conta com um portfólio de três mil produtos, divididos em 

temperos, chocolates, frutas secas, balas e doces, ervas medicinais, conservas, 

azeites, linha profissional, produtos para sorvete, produtos naturais, artigos 

importados, aperitivos, doces e cereais, além de produtos combinados como, por 

exemplo, cestas de natal. 

 

4.2 Meios de Venda Físicos dos Produtos 
 
 

Existem, hoje, dezenove lojas físicas no estado do Rio de Janeiro, que 

atendem as regiões do Centro, Botafogo, Tijuca, Barra da Tijuca, Copacabana, 

Ipanema, Méier, Largo do Machado e Gávea no município do Rio de Janeiro – RJ, e 

Centro e Icaraí no município de Niterói – RJ. Para atendimento a todas as lojas, 

existe um centro de distribuição, onde são armazenados todos os produtos, cuja 

localização é em São Cristóvão, bairro do Rio de Janeiro, e que também conta com 

uma loja no piso superior. Para ilustrar a disposição geográfica das lojas, são 

apresentadas, nesta seção, diversas figuras geradas com o auxílio do software R. 

A Figura 3 apresenta a disposição das lojas, considerando o agrupamento 
de  algumas  delas  em  clusters  gerados  pelos  software  R,  de  acordo  com  as 

 proximidades entre os endereços. Os clusters são: Copacabana e Botafogo (4 lojas), Centro do Rio de Janeiro (7  lojas) e Niterói (2  lojas); onde o número dentro dos 
círculos verdes representa a quantidade de loja na região. A localização das demais 

lojas encontra-se nos marcadores azuis. 

 

A Figura 4 é uma aproximação do cluster Centro, detalhando a localização 

das sete lojas (marcadores azuis) localizadas no bairro. Já a Figura 5  representa 
uma aproximação do cluster Copacabana e Botafogo, detalhando a localização das 



31  
 
 

 

quatro lojas  (marcadores  azuis) localizadas nos  bairros. Finalmente,  a  Figura  6 
apresenta uma aproximação do cluster Niterói, detalhando a localização das duas 

 

lojas (marcadores azuis) localizadas na cidade. 
 

 

 
 

 
Figura 3 - Lojas Físicas com representação em cluster 

 

 
 

Figura 4 - Lojas Físicas do Centro do Rio de Janeiro 
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Figura 5 - Lojas Físicas de Copacabana e Botafogo 

 

 
 

 

 

4.3 Televendas 

Figura 6 - Lojas Físicas de Niterói 

 

 

Além das  lojas  físicas,  o  centro  de  distribuição  atende  a  demanda  das 

vendas realizada por meio de televendas, que atendem tanto pessoas físicas quanto 
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pessoas jurídicas, principalmente hotéis e restaurantes. Inicialmente, cada loja 

gerenciava suas próprias televendas. No entanto, em um determinado momento foi 

percebido que a demanda estava mudando e precisariam centralizar este serviço, de 

forma a garantir um melhor atendimento ao cliente e manter os produtos disponíveis 

nas lojas. Com isso, essa forma de atendimento passou a ser realizada pelo centro 

de distribuição. 

 

4.4 O Centro de Distribuição 

Atualmente, existe um centro de distribuição, destacado na Figura 7, que 
atua realizando entregas às dezenove lojas físicas já descritas anteriormente e aos 

 

clientes (pessoas físicas ou jurídicas) que fazem pedidos via televendas. Para a 

realização do serviço, a empresa conta com dez vans e duas motos. Os veículos 

devem sair do depósito e retornar, no turno da manhã, entre 08: 00 horas e 12: 00 

horas e, no turno da tarde, entre 13: 00 horas e 18: 00 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Centro de Distribuição 

 

4.5 Características das entregas 
 
 

As lojas físicas da empresa tem um horário previsto de entrega fixo entre 
 8: 00 e 10: 00 horas da manhã. Já os demais clientes, quando o pedido é realizado até as 11: 00 horas da manhã, recebem no mesmo dia, na parte da tarde. Quando o 
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pedido é realizado após este horário, a entrega é realizada no dia seguinte, na parte 

da manhã. 

 

Atualmente, a empresa possui 10 vans e duas motos. A capacidade total de 

cada van é de 5 3  e de cada moto é de 0,03 3, segundo o gerente do centro de 
distribuição. As motos atualmente são utilizadas para pedidos pequenos e próximos. 

 

 

Todos os clientes precisam ser cadastrados no sistema interno da empresa, 

onde é possível ter acesso ao endereço completo para entrega. O sistema também 

registra cada pedido do respectivo cliente, identificando todos os produtos e 

quantidades, e o custo para cada item do pedido, além da data e o horário do 

pedido. 

 

4.6 Política Atual de Roteirização de Veículos 
 
 

O roteamento dos veículos da empresa, buscando atender a todos os 

clientes dentro do período estabelecido, é feito sem grandes critérios de otimização. 

O dia começa com a entrega dos pedidos das lojas físicas, entre 8: 00 e 10: 00 horas 
da  manhã,  através  do  uso  das  vans,  retornando  ao  centro  de  distribuição. 

 

Posteriormente, as vans são novamente carregadas, bem como as motos, e seguem 

para os clientes pessoas físicas ou jurídicas que devem ser atendidos no turno da 

manhã, considerando uma divisão regional entre Zona Sul, Ilha do Governador, 

Niterói, Centro e Barra da Tijuca. Dentro de cada região, a ordem de entrega aos 

clientes é realizada com base na proximidade aparente entre os clientes, sem o 

auxilio de softwares especializados. No turno da tarde, o procedimento é similar. No 

entanto, não existem lojas próprias neste turno.  A definição das rotas a serem 

seguidas por cada veículo é feita entre 7: 00 e 08: 00, para o turno da manhã e, entre 

11: 00 e 12: 00 para o turno da tarde. 
4.7 Modelo Matemático Proposto 

 
 

Para a formulação do modelo matemático proposto, considera-se, 
 inicialmente, um grafo  = (, 𝐴), em que  = 𝐶∪ {0,  + 1}, sendo 𝐶= {1, … , } o conjunto de clientes (lojas próprias, pessoas físicas e pessoas jurídicas) e {0,  + 1} 
o conjunto dos pontos inicial  e final, respectivamente, que indicam o centro de 
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distribuição da empresa estudada. O conjunto 𝐴= {(, ); ,  ∈ ,   ≠ ,  ≠  + 1,  ≠ 0} corresponde as arestas formadas pelo trajeto do cliente  para o cliente . 

 
Define-se que toda rota deve ter seu ponto inicial em  = 0 e seu ponto final em  =  + 1. 

 Uma distância (, ), em quilômetros, e um tempo (, ), em  minutos, estão associados a cada aresta (, ) ∈ 𝐴. Tais valores são obtidos a partir do site 
Bing Maps, considerando carro como meio de transporte. Uma rota, considerando o 

 
tempo de atendimento de cada cliente, representado por 𝐴, jamais pode ultrapassar o limite de tempo , dado em minutos. Além disso, cada cliente  tem uma demanda 
 , dada em metros cúbicos, e cada veículo  ∈ , sendo  o conjunto de veículos, tem uma capacidade , em metros cúbicos, que deve ser respeitada. Como existem vans  e  motos  no  estudo  de  caso,  criam-se,  ainda,  os  conjuntos  𝑉e    para 
representar o conjunto de cada tipo de veículo, respectivamente van e moto. 

Conforme apresentado neste Capítulo, na sessão 4.5, as lojas próprias da 
empresa estudada tem uma restrição fundamental sobre o período de entrega, que 

deve  ser  feita  entre  8: 00ℎ  e  10: 00ℎ  da  manhã.  Para  atender  tais  restrições, 
inicialmente tentou-se utilizar um modelo com janelas de tempo similar ao discutido 

na Seção 2.3. No entanto, o modelo não conseguia ao menos gerar uma solução 
viável em tempo computacional aceitável para boa parte das instâncias. Assim, este 

 

trabalho propõe restrições adicionais ao PRV clássico, a partir de um agrupamento 

das lojas em clusters. Tais restrições serão detalhadas posteriormente. Por hora, 

são definidos 𝐶 como o conjunto de clusters possíveis e (𝐶0) como o  número 
mínimo de vans necessárias para percorrer em menos de duas horas um dado 

cluster 𝐶0 ∈ 𝐶. 

Na função objetivo é usado como critério a otimização da distância total 
 

percorrida pelos veículos utilizados, que é associado diretamente ao gasto de 

combustível. Como as  motos são mais econômicas que as vans neste quesito, 

multiplica-se a distância percorrida por um fator  (0 ≤   ≤ 1) que assume valor 

 = 1, em caso de vans e 0 <  < 1, em caso de motos. 

A seguir, o modelo proposto baseado no modelo (14) – (22) é apresentado. 
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Variáveis: 
 

1; se o veículo  percorre a aresta (, ),  ∈ , (, ) ∈ 𝐴 

 {
0; caso contrário 

   = {
1; se o veículo  é utilizado,  ∈  

 0; caso contrário 
1; se a aresta (, ) é percorrida por algum veículo, (, ) ∈ 𝐴 

′ = { 

0; caso contrário 
Função objetivo e restrições: 

 

 

min ∑ ∑ ∑  (, ) 

∈ ∈\{+1} ∈\{0,} 
(26) 

Sujeito a: 
 

 

∑ ∑  = 1, ∀ ∈ 𝐶 

k∈K ∈\{0,} 
(27) 

 

′  = ∑  

=1 

 

, ∀ (, ) ∈ 𝐴 (28) 

∑ ∑   ≤   , ∀ ∈  

∈\{+1}   ∈\{0,} 
(29) 

∑ ∑ (𝐴+  ) ≤  , ∀ ∈  

i∈N\{n+1} ∈\{0,} 
(30) 

∑ 0 =  , ∀ ∈  

∈\{0} 
(31) 

∑ ℎ = ∑ ℎ , ∀ ∈ , ∀ℎ ∈ 𝐶(32) 

∈\{+1} ∈\{0} 

 
∑ ∑  ≤ || − 1, ∀ ⊂ 𝐶, 2 ≤ || ≤ ⌊

2
⌋ , ∀ ∈  (33) 

∈𝑆∈𝑆\{} 

∑ ∑  ≥ (𝐶0) , ∀𝐶0 ∈ 𝐶 (34) 

∈𝐶0 ∈𝑉 
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∑ ∑ ∑  = |𝐶0| − (𝐶0), ∀𝐶0 ∈ 𝐶 

∈𝐶0 ∈𝐶0\{} ∈𝑉 
(35) 

′ ,  ∈ {0,1}, ∀(, ) ∈ 𝐴, ∀ ∈  (36) 

 ,   

A função objetivo (26) visa minimizar a distância total percorrida por todos os 
veículos, considerando o fator de economia das motos. O primeiro conjunto de 

 restrições (27) indica que um cliente deve ser atendido por um único veículo em uma única rota. O segundo conjunto de restrições (28) indicam que no máximo um veículo pode  passar  na  aresta  (, ).  Mais  especificamente,  as  restrições  (28) mostram uma relação entre as variáveis ′ e . O terceiro conjunto de restrições (29) 
determina que, para cada veículo utilizado, a soma das demandas dos clientes 

visitados é menor ou igual a capacidade do veículo, quando este veículo é utilizado. 

O quarto conjunto de restrições (30) indica que, para cada veículo utilizado, 
a soma dos tempos de atendimento aos clientes visitados por esse veículo deve ser 

menor ou igual ao limite de tempo estabelecido. O quinto conjunto de restrições (31) 
determina que cada veículo utilizado só deve sair uma única vez do ponto inicial. 

O sexto conjunto de restrições (32) é equivalente ao conjunto de restrições 

(19) e define que quando um cliente ℎ ∈ 𝐶é sucessor de um cliente , então  ele 

também é predecessor de um cliente , fazendo com que se o veículo  chega em ℎ, 

ele sai de ℎ. O sétimo conjunto de restrições (33) elimina as chamadas sub-rotas, já 

discutidas nas seções 2.1 e 2.2. 

Os  conjuntos  de  restrições  (34)  e  (35)  foram  criadas  para  atender  a 
especificidade de que as lojas sejam atendidas entre 8:00 e 10:00 da manhã. Para 

 

isso, como já comentado anteriormente, as lojas são agrupadas em clusters, onde o 
 oitavo conjunto de restrições (34) determina que a soma das vans que saem do depósito e vão diretamente para algum cliente de um dado cluster 𝐶0 é maior  ou 
igual ao número mínimo de vans necessárias para atender ao cluster em menos de 

 duas horas. O último conjunto de restrições (35) determina que a soma das arestas 
pertencentes ao cluster 𝐶0  percorridas  pelas vans  deve  ser  menor  ou igual  ao 
número de clientes em 𝐶0  menos (𝐶0). 
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Assim,  as  restrições (34)  e  (35)  garantem juntas  que  cada  cluster  é  o 
primeiro conjunto a ser atendido e forçam que as lojas destes conjuntos sejam 

 

imediatamente atendidas após a chegada de uma van ao conjunto. A chave para as 

restrições funcionarem está no cálculo de (𝐶0), que é dado, neste trabalho,  pelo 
valor máximo entre: 

 

 

∑∈𝐶0  

 

(37) 

 

e 
 
 
 

𝑑(𝐶0) + 𝑎× |𝐶0| + 20 120 

(38) 

sendo 𝑑(𝐶0) é o tempo em minutos de deslocamento do depósito inicial ao cliente 

do cluster mais perto, 𝑎é o tempo de atendimento em cada cliente, que é  o 

considerado  o  mesmo  para  todos  os  clientes  e  a  constante  20  no  numerador 
representa o tempo de deslocamento em minutos aproximado entre os clientes do 

 

cluster. Caso este valor máximo não seja inteiro, este é arredondado para inteiro 

superior mais próximo. O primeiro valor representa o número mínimo de vans 

mínimo, dadas as demandas no cluster. Já o segundo valor representa o número 

aproximado de veículos necessário para percorrer e atender os clientes do cluster 

em menos de duas horas (120 minutos). Apesar do cálculo de (𝐶0) ser calculado de 
maneira aproximada, este apresentou-se adequado para todas as instâncias. 

 

 

Uma  característica  importante  da  implementação  é  que,  ao  invés  de 

seguirmos com a inclusão da equação  (33)  para todos os casos possíveis, foi 
utilizado um modelo que gera tais restrições apenas sob demanda, pois o número de 

 

restrições é exponencial. As restrições são geradas uma de cada vez durante um 

algoritmo de plano de corte. 

 

Em outras palavras, em todo nó da árvore de branch-and-bound em que a 

solução do problema “relaxado” é inteira, não se pode considerar esta solução como 

viável sem antes checar se existe uma sub-rota que viole as restrições (33). Para 

isso,  existe  o  chamado  Problema  de  Separação.  Para  este  problema,  é  dada 
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= 

       

 
 
 

solução relaxada inteira (̅ , ̅′, ̅) para o problema (26) − (36), onde nem todas as restrições do tipo (33) foram incluídas. Então, deve-se procurar uma a sub-rota que viole as restrições (33). Esta sub-rota pode ser encontrada (caso exista) através do 
seguinte modelo de Programação Linear Inteira: 

 

 

Variáveis: 
 

1; se a aresta (, )está na sub rota 

 {
0; caso contrário 

  = {
1; se o cliente  está na sub rota 

 0; caso contrário 
Função objetivo: 

 

 

max ∑ ∑ ̅ ′    − ∑  (39) 

∈𝐶∈𝐶 ∈𝐶 

Sujeito a: 
 

 
 

  ≤  , ∀ ∈ 𝐶, ∀ ∈ 𝐶(40) 

  ≤  , ∀ ∈ 𝐶, ∀ ∈ 𝐶(41) 

∑  ≥ 2 

∈𝐶 
(42) 

∑  ≤ ( − 1) 

∈𝐶 
(43) 

 
 

As restrições (40) e (41) indicam que para   = 1, devemos ter que   = 1 e 

  = 1. Ou seja, ambos os clientes  e  estão na sub-rota, logo a aresta    também 

está  na  sub-rota.  As restrições (42)  e  (43)  indicam que  uma  sub-rota  tem,  no 

mínimo, 2 clientes e, no máximo, ( − 1) clientes. 

Após a resolução, verifica-se se o valor da função objetivo (39) é maior do 

que −1. Neste caso, tem-se que uma sub-rota foi encontrada e deve-se incluir a 
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restrição do tipo (33) associada. Caso contrário, tem-se uma solução viável, pois não 
existem sub-rotas. Para ilustrar essa condição de violação, segue o exemplo na 

Figura 8: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 - Condição de violação da restrição de sub-rotas 

No exemplo, considerando a sub-rota criada pelos pontos {3, 4, 5, 6, 7}, tem- 
′ ′ ′ ′ ′ 

se  a  seguinte  solução  relaxada:  76  = 65  = 54  = 43  = 37  = 1,  Ao  resolver  o 

problema da separação (39) – (43), encontra-se 76  = 65  = 54  = 43  = 37  = 1 e 

7  = 6  = 5  = 4  = 3  = 1. Com isso, a função objetivo assume valor 0, . . > −1. 



 

 

Instância 
 

Nº clientes 
Demanda 

mín. () 

Demanda 

máx. () 

Demanda 

média () 

 

Nº lojas 
 

Nº cluster 

 41 0,0062 0,7995 0,1075 16 8 

 41 0,0083 0,2506 0,0418 0 0 

 29 0,0010 0,2547 0,0422 13 5 

 28 0,0003 0,0509 0,0100 0 0 

 7 0,0718 1,4412 0,5721 7 2 

 35 0,0011 0,2279 0,0368 0 0 

 36 0,0011 2,0252 0,0942 0 0 

 31 0,0033 0,2445 0,0445 0 0 

 32 0,0008 0,3123 0,0514 0 0 

 33 0,0034 0,5709 0,0584 3 2 

 35 0,0061 0,3561 0,0410 0 0 

 31 0,0113 0,4983 0,0529 5 3 

 33 0,0085 0,2821 0,0395 0 0 

 26 0,0041 0,0879 0,0338 0 0 

 27 0,0031 0,3770 0,0563 0 0 

 31 0,0011 3,4384 0,1447 0 0 

 32 0,0033 0,5600 0,0650 0 0 

 35 0,0011 0,1748 0,0483 0 0 

 36 0,0092 0,1820 0,0542 0 0 

 

 

5 RESULTADOS COMPUTACIONAIS 
 

O  modelo  foi  aplicado  para  instâncias  baseadas  nas  demandas  dos 

primeiros dez dias úteis do mês de setembro de 2016 em que houvesse demanda. 
Considerando que cada dia foi dividido em duas instâncias, turno da manhã e turno 

 

da tarde, e que no terceiro dia não houve demanda no turno da tarde, o total de 

instâncias trabalhadas foi 19. 

Para as instâncias do turno da manhã, ou seja, as que haviam lojas próprias 
 

com demanda, foram realizados agrupamentos em cluster em cada uma delas. O 

critério  de  seleção  foi  a  região  geográfica,  tomando  como  base  os  clusters  já 

definidos pelo software R (Figura 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2 - Visão geral das instâncias 
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A Tabela 2 apresenta, para cada instância, o número de clientes, a demanda 
mínima,  máxima  e  média  dos  clientes,  em  metros  cúbicos,  o  número  de  lojas 

 

próprias e o número de clusters considerados. 
 

 

Para cada instância trabalhada, foi calculado, através do uso do Bing Maps, 

a matriz de distância e a matriz de tempo entre os clientes, considerando o centro de 

distribuição. Inicialmente, tentou-se a utilização do Google Maps. No entanto, este 

sistema possui limite máximo de 2500 consultas diárias, restringindo seu uso. 

Os resultados foram obtidos considerando o fator moto   = 0,1, ou seja, o 

uso da moto tem um ganho de 90%  em relação ao uso de van. Além disso, foi 

considerado o tempo de atendimento 𝐴em cada cliente de 15 minutos,  conforme 
informação  obtida  pelo  funcionário  da  empresa  a  respeito  do  tempo  médio  de 

 

atendimento em um cliente e/ou loja física. Ainda conforme informações obtidas com 
 
o funcionário, a capacidade disponível da van é de 53  e a capacidade disponível da moto é de 0,3 3. O limite de tempo considerado para a rota, nas  instâncias referentes ao turno da manhã foi de 240 minutos, ou quatro horas – de 8: 00ℎ às 12: 00ℎ, e nas referentes ao turno da tarde é de 300 minutos, ou  seis horas – de 13: 00ℎ às 18: 00ℎ. 

 

Após a definição dos parâmetros, antes da execução do modelo, é feito um 

pré-processamento, onde é verificada a existência de clientes cuja soma dos tempos 

do centro de distribuição ao cliente e do cliente ao centro de distribuição excede o 

tempo limite de rota. Para estes casos, estes clientes foram retirados da instância e 

o número de vans necessárias para atendê-los foi reservado. 

 

Referente à aplicação ao modelo, foi utilizado o UFFLP juntamente com o 
 resolvedor CPLEX 12.5.1. Foi considerado ainda um limite de tempo considerado para obtenção da solução de 60 minutos, que é condizente com a política da empresa, descrita na seção 4.6. Caso este limite de tempo seja atingido, o modelo 
retorna a melhor solução viável. Este limite de tempo foi definido de acordo com a 

viabilidade de espera do funcionário para execução de um programa que gere os 

resultados de rotas para um dado dia e turno. 
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5.1 Resultado de Uma Instância 
 

A seguir, têm-se os resultados detalhados associados a uma única instância 

escolhida para ilustrar a aplicação do modelo. A instância é referente ao segundo dia 

no turno da manhã (instância 3). 
Por  questões  de  confidencialidade,  os  endereços  dos  clientes  estão 

 

omitidos. 
 

 Nesta instância, temos a presença de 13 lojas próprias e 16 clientes, gerando um total de 29 clientes com demandas a serem atendidas dentro dos 240 minutos, além do centro de distribuição, representado pelo cliente 0. A Tabela 3 
apresenta as demandas de cada cliente: 

 

 

Cliente 
Demanda () Cliente 

Demanda () 

0 0,000 
15 0,006 

1 0,046 16 0,008 

2 0,051 17 0,004 

3 0,232 
18 0,002 

4 0,010 19 0,001 

5 0,014 20 0,016 

6 0,104 21 0,062 

7 0,003 22 0,006 

8 0,063 
23 0,002 

9 0,148 24 0,002 

10 0,009 25 0,003 

11 0,102 
26 0,007 

12 0,003 27 0,002 

13 0,255 
28 0,057 

14 0,002 29 0,001 
 

Tabela 3 - Demandas dos clientes da instância 3 
 

Nesta instância, não foram retirados clientes através do pré-processamento. 

A  Tabela  4  apresenta  os  clusters  da  instância  em questão.  Para  cada 

cluster, foi calculada a demanda total, através da soma das demandas de cada loja 
 

do respectivo cluster, o tempo total dentro do cluster, tendo como base a matriz de 
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Cluster Nº lojas Loja  Loja  Loja  Loja  Loja  Loja  Dem. () Tempo (min) 𝒓(𝑪) 

1º 6 2 3 5 6 7 13 0,659 46,00 2 

2º 1 9      0,148 0 1 

3º 1 8      0,063 0 1 

4º 1 4      0,010 0 1 

5º 4 1 10 11 12   0,161 26,68 1 

 

 
 

 

tempo e o tempo de atendimento aos clientes, e o número mínimo de veículos 

necessários pelo cálculo de (𝐶0). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 4 - Clusters da instância 3 
 

Observa-se que o agrupamento das lojas em cluster restringiu o número de 

vans em, pelo menos, seis. 

Com isso, após a aplicação do modelo (26) − (36), obteve-se uma solução 
ótima, que retornou como distância total percorrida, desconsiderando o fator moto, o 

valor de 235,67   e o número necessário de veículos igual a oito, sendo duas 
motos. 

As Tabelas 5, 6, 7 e 8 apresentam respectivamente a capacidade percentual 
utilizada, a distância percorrida em quilômetros, o tempo utilizado em minutos e a 

ordem dos clientes visitados, para cada veículo. Na Tabela 8, as lojas físicas estão 
marcadas em negrito. 

 

 

 Van  Van 2 
Van  Van  Van  Van  Moto  Moto  

Cap. (%) 1,64 13,11 3,21 4,26 0,20 1,31 74,50 45,24 
 

Tabela 5 - Capacidade utilizada de cada veículo 

 

 Van  Van 2 
Van  Van  Van  Van  Moto  Moto  

Dist. (𝒌) 37,46 31,43 13,46 25,92 8,65 15,63 77,78 25,32 
 

Tabela 6 – Distância percorrida por cada veículo 

 

 Van  Van 2 
Van  Van  Van  Van  Moto  Moto  

Tempo (𝒊) 184,35 143,80 114,78 116,08 42,30 178,92 203,18 131,27 
 

Tabela 7 – Tempo de rota de cada veículo 

 

 Van  Van  Van  Van  Van  Van  Moto  Moto  

º ponto 0 0 0 0 0 0 0 0 

º ponto       14 16 
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º ponto 22   25 0 28 24 27 

º ponto 26   21  29 20 18 

º ponto 15   30  17 23 19 

º ponto 30  30   30 30 30 

º ponto  30       

 

Tabela 8 - Clientes visitados por cada veículo 

A Tabela 5  mostra que as capacidades das vans foram pouco utilizadas, 
porém o modelo tinha como premissa o número mínimo de seis vans devido aos 

 

clusters.  Assim,  o  modelo  buscou  reduzir  a  quilometragem  total  percorrida, 

considerando as seis vans pré-estabelecidas. Na Tabela 5, demonstra-se, também, 
que as taxas de utilização das capacidades das motos mais altas. Com isso, verifica- 

 

se que o modelo optou por utilizar moto ao invés de van devido à sua vantagem 

comparativa  representada  pelo  fator  .  Devido  ao  baixo  volume  da  demanda, 
observa-se que a moto é um veículo potencial de crescimento para execução do 

 

serviço. 
A  Tabela  6   apresenta  a  distância  percorrida  para  cada  veículo,  em 

quilômetros, desde a saída do veículo do centro de distribuição até seu retorno ao 
 

ponto inicial ao final do turno. Nota-se que o total percorrido por cada veículo é 

balanceado e sem grades trajetos, tendo apenas uma das motos com uma 

quilometragem maior. 

Na Tabela 7, encontram-se os tempos necessários, para cada veículo, para 
sair do centro de distribuição, atender todos os clientes estabelecidos para a rota e 

 

retornar ao ponto inicial. Nota-se que a restrição de tempo de rota foi atendida, sem 

exceções. 

A Tabela 8  apresenta a rota de cada veículo, lembrando que o ponto 30 
trata-se do centro de distribuição, ponto final de todos os veículos. A tabela deixa 

claro que todos os veículos saem do ponto 0 e que todas as seis vans utilizadas 
partem  em  direção  a  um  cluster.  Atenta-se,  também,  para  o  fato  de  as  vans 

 

atenderem, inicialmente, as lojas próprias para, então, em alguns casos, seguirem 

com o atendimento aos clientes, atendendo a restrição de que as lojas devem ser 

atendidas nas primeiras duas horas do turno. Tais casos são encontrados nas vans 

1,  4   e  6.  Com  isso,  nota-se  que  há  um  ganho  em  relação  à  política  atual, 
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apresentada na sessão 4.6, uma vez que as vans que atendem as lojas próprias não 
retornam ao centro de distribuição para novo carregamento, reduzindo a distância 

 

total percorrida. 
 

 

5.2 Resultados Gerais 

Considerado os resultados de todas as 19 instâncias, e a fim de representá- 
las de forma resumida, abaixo a tabela com as informações, para cada instância, de 

 

demanda mínima, demanda máxima, demanda média, número de lojas próprias 

atendidas, número de clusters considerados, distância total percorrida, em 

quilômetros, somando-se as distâncias de todos os veículos, número de veículos 

utilizados, número de motos utilizadas, tempo máximo gasto, em minutos, 

considerando todos os veículos, maior percentual de capacidade utilizada das vans 

e maior capacidade utilizada das motos. 

Na Tabela 9, observa-se que, geralmente, a demanda média das instâncias 
referentes  aos  turnos  da  manhã  tende  a  ser  maior.  Isto  ocorre,  pois,  nessas 

 

instâncias, são consideradas as lojas, que fazem pedidos maiores do que os demais 

clientes. 

 
Ainda na Tabela 9, encontra-se o valor total da distância percorrida por todos os veículos utilizados. Em, aproximadamente, 70% dos casos, este valor representa 

a solução ótima para a instância, considerando a distância e o tempo real. Os 

demais casos representam uma solução viável encontrada pelo modelo, 

considerando um gap de até 10% para a solução ótima. Em dois casos, tiveram-se 

gaps maiores que 10%. 

A Tabela 9 também apresenta o número total de veículos utilizados em cada 
instância,  deixando  destacado  o  número  de  motos.  É  possível  perceber  que  o 

 

modelo, em grande parte das soluções, busca utilizar ambas as motos disponíveis. 
 Isto se deve pela economia entre a van e a moto, representada pelo fator .  Na instância 5, o modelo não optou por moto uma vez que trata-se de uma  instância 
apenas com lojas próprias, que, pela política, são atendidas unicamente por vans. 

 

 

Nota-se, ainda, que em apenas um caso houve a necessidade de utilização 

de todos os veículos. Nas demais instâncias, o número máximo de veículos utilizado 

foi oito, sendo seis vans, dispensando o uso de quatro das dez vans disponíveis. 
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Na coluna do tempo máximo, que apresenta o maior tempo de rota de um 

veículo na respectiva instância, deixa evidente que a restrição de tempo de rota foi 

atendida. Ressalva-se  que  as instâncias referentes ao turno  da  manhã  o limite 

definido para cada rota é de 240 minutos e referentes ao turno da tarde é de 300 
minutos. 

 

 

Observando as colunas das capacidades máximas utilizadas por uma van e 

por uma moto, nota-se que o modelo, além de utilizar ambas as motos, também 

tende a utilizá-las em sua disponibilidade próxima à máxima. 
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Instância 

 

 
Nº clientes 

 

Dem. 

Mín. 

 

Dem. 

Máx. 

 

Dem. 

Média 

 

 
Nº lojas 

 

Nº 
 

clusters 

Dist. 
 

Total 

(𝒌) 

 

Nº 

veículos 

 

Nº 

motos 

 

Tempo 

máx. (𝒊) 

% Cap. 
 

Máx. 

van 

%Cap. 
 

Máx. 

moto 

1 41 0,0062 0,7995 0,1075 16 8 279,94 12 2 232,03 16,38 97,51 

2 41 0,0083 0,2506 0,0418 0 0 112,85 7 2 295,57 12,79 93,15 

3 29 0,0010 0,2547 0,0422 13 5 235,67 8 2 218,18 13,11 74,50 

4 28 0,0003 0,0509 0,0100 0 0 76,13 4 2 298,95 3,11 99,27 

5 7 0,0718 1,4412 0,5721 7 2 48,44 3  125,82 72,52  

6 35 0,0011 0,2279 0,0368 0 0 180,54 6 2 233,63 10,90 97,27 

7 36 0,0011 2,0252 0,0942 0 0 173,90 6 2 300,00 45,41 96,88 

8 31 0,0033 0,2445 0,0445 0 0 132,70 6 2 235,88 10,07 97,63 

9 32 0,0008 0,3123 0,0514 0 0 211,55 6 2 298,12 15,95 89,94 

10 33 0,0034 0,5709 0,0584 3 2 121,82 6 1 237,32 14,58 96,04 

11 35 0,0061 0,3561 0,0410 0 0 124,00 6 2 291,42 10,68 95,77 

12 31 0,0113 0,4983 0,0529 5 3 123,13 6 2 239,10 16,37 98,73 

13 33 0,0085 0,2821 0,0395 0 0 71,78 7 2 290,57 12,14 95,45 

14 26 0,0041 0,0879 0,0338 0 0 112,48 5 2 238,82 6,92 99,93 

15 27 0,0031 0,3770 0,0563 0 0 65,44 5 2 297,98 14,05 93,64 

16 31 0,0011 3,4384 0,1447 0 0 186,46 6 2 239,37 72,18 72,31 

17 32 0,0033 0,5600 0,0650 0 0 114,22 3 1 280,60 21,20 88,25 

18 35 0,0011 0,1748 0,0483 0 0 122,71 7 2 229,40 9,97 95,08 

19 36 0,0092 0,1820 0,0542 0 0 169,44 6 2 296,57 13,55 80,85 
 

Tabela 9 - Resultados gerais das 19 instâncias 



 

 

6 CONCLUSÃO 
 
6.1 Considerações Finais 

 
 

Tomando como premissa que uma forma de qualificar as empresas que 

prestam serviços de entrega é buscando reduzir os custos e aumentar a eficácia do 

serviço, é importante que as organizações passem a analisar melhor as 

oportunidades existentes no processo de transporte. Esta análise deve envolver 

meios de redução de taxa de utilização dos recursos disponíveis. 

 

O segmento de serviços de entrega é amplo e, por diversas vezes, assim 

como no estudo de caso, envolve um centro de distribuição único e diversos clientes 

a serem atendidos em regiões distantes. A dificuldade de acesso a modelos de 

otimização de rotas leva à organização a tomar decisões baseadas em 

conhecimentos empíricos que, por muitas vezes, não representa uma solução de 

custo reduzido. 

 

Neste estudo de caso, o foco principal foi criar um modelo que atendesse às 

necessidades de uma empresa que presta serviço de entrega de produtos 

alimentícios a clientes e lojas próprias. Com o modelo, é possível verificar a melhor 

rota a ser seguida por cada veículo e, além disso, identificar o número necessário de 

veículos para atendimento das demandas, minimizando a distância total percorrida. 

Com o modelo aplicado para 19 instâncias com base em dados reais de um 
único mês, foi possível alcançar a minimização da distância total percorrida pelos 

veículos em cada instância, com gap máximo de 10%  para a maioria dos casos, 
tendo uma instância obtido um gap maior. 

 

 

Apesar de não ser o foco principal do modelo, foi possível notar que, na 

maioria das vezes, não foi necessária a utilização de todos os veículos disponíveis. 

Em algumas instâncias, identificou-se, também, que poderiam ser utilizados menos 

veículos caso a janela de tempo para entrega de produtos às lojas próprias fosse 

alterada. 

 

Outro benefício do uso do modelo proposto é o fato deste encontrar as 

matrizes de distância e tempo em tempo real no momento da execução. Assim, o 



 

 

modelo  poderá  ser  usado  pela  empresa  como  uma  ferramenta  de  tomada  de 

decisão  para  criação  de  estratégias  sobre  quantidade  de  veículos,  horários  de 

 

atendimento e demais políticas internas que facilitam ou prejudicam o andamento do 

serviço de forma otimizada. 

 

Dadas todas as considerações prévias, nota-se que este estudo obteve os 

resultados esperados, atingindo os objetivos apresentados no início do trabalho. 

 

É importante frisar que o modelo proposto considera restrições que atendem 

às necessidades da empresa estudada. Quando aplicada em outras realidades de 

mercado, pode ser necessário modificações nas restrições e na função objetivo. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 
 
 

Propõe-se, como complementação do trabalho, o desenvolvimento de uma 

ferramenta, utilizando-se de softwares gratuitos, para ampliação da aplicabilidade do 

modelo proposto, considerando os níveis de conhecimento dos usuários no 

mercado. Com o desenvolvimento de tal ferramenta, pode-se ainda criar um 

visualizador das rotas encontradas. 

 

Ainda como estudos futuros, pode desenvolver o modelo proposto de forma 

a generalizá-lo, buscando a ampliação da compatibilidade para demais organizações 

com características semelhantes à empresa do Estudo de Caso. 

 

Por fim, pretende-se ainda aplicar o modelo na prática, verificando se existe 

a necessidade da criação de novas restrições, a fim de deixar o modelo cada vez 

mais aderente à realidade. 
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