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RESUMO 

No século XXI, existe a tendência da substituição de veículos movidos a combustíveis fosseis 

por veículos elétricos. Entretanto, uma das características dos veículos elétricos é a sua limitada 

autonomia e a necessidade de recarregamentos frequentes. Além disso, os recarregamentos são 

relativamente lentos. Este trabalho aborda o problema de roteamento de veículos com janela de 

tempo para veículos elétrico, onde pode ser necessário realizar até uma recarga no meio da rota. 

Foi desenvolvido um algoritmo exato baseado em geração de colunas e de cortes, a partir de 

um modelo no pacote VRPSolver, e seu resultado foi comparado com um artigo recente que 

utiliza uma heurística para a sua resolução. Experimentos computacionais indicam que o 

algoritmo é capaz de obter soluções ótimas para problemas com até 100 clientes. 

Palavras-chave: Programação Linear Inteira, Roteamento de Veículos, Janela de Tempo, 

VRPSolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ABSTRACT 

In the XXI century, there is a trend towards replacing fossil fuel-powered vehicles for electric 

vehicles. However, one of the characteristics of electric vehicles is their limited autonomy and 

the need for frequent recharging. Also, reloads are relatively slow. This work deals with the 

problem of routing vehicles with time window for electric vehicles, where it may be necessary 

to recharge the battery once in the middle of the route. An exact algorithm based on cut and 

column generation was developed from a model in the VRPSolver package, and its result was 

compared with a recent article that uses a heuristic for its resolution. Computationa l 

experiments indicate that the algorithm is capable of obtaining optimal solutions for problems 

with up to 100 clients. 

Key-words: Integral Linear Programming, Vehicle Routing, Time Window, VRPSolver. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Transporte de produtos 

 

Segundo Ballou (2006), “o transporte é geralmente o elemento mais importante nos custos 

logísticos para a maioria das empresas”, de modo que tal atividade inclui os custos de transporte 

envolvidos em toda a cadeia logística, desde o custo de transporte para centros de distribuição 

até o custo para entrega ao cliente final.  

No caso de empresas de e-commerce ou empresas em que é necessário entregar o 

produto no domicílio do cliente, o custo de entrega pode ser bastante representativo.  A Amazon 

é uma das grandes empresas de e-commerce do mundo e em seu modelo de negócio oferece 

entregas com prazos menores que a média do mercado, podendo chegar a 1 (um) dia para 

clientes com pacote premium. Por isso, apenas em 2019, teve um custo de envio, que incluem 

o custo com os centros de entrega e os custos de transporte de mercadoria, em torno de 37,9 

bilhões de dólares e teve um faturamento no mesmo período de 280,52 bilhões de dólares, de 

forma que os custos com entrega representaram 13,5% do faturamento líquido em 2019. Já em 

2020, o valor com os custos de envio subiu para 61,1 bilhões de dólares e o faturamento foi de 

cerca de 386,06 bilhões de dólares, representando 15,8% do faturamento. (AMAZON, 2020). 

Não apenas a Amazon é afetada por custos de entrega, mas essa vem se tornando uma 

preocupação cada vez maior das empresas de varejo, pois cada vez mais as pessoas vêm fazendo 

suas compras de forma eletrônica. No Brasil, ao longo dos últimos anos, registrou-se um 

crescimento bastante expressivo do faturamento do e-commerce, como é demonstrado na 

Figura 1, onde em 2020 houve um crescimento de aproximadamente 117% se comparado ao 

ano de 2015.  
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Figura 1 - Faturamento do e-commerce no Brasil ao longo dos anos 

 

Fonte: Webshoppers (2021). 

 

Segundo de Melo Cruz (2021), o crescimento cada vez maior do e-commerce ocorre, 

principalmente, por 3 (três) motivos, quais sejam, a um, pela disseminação do acesso à internet 

na residência dos brasileiros desde 2010, a dois, pela difusão do smartphone desde 2015, sendo 

56% das compras via smartphone tanto no primeiro semestre de 2020 quanto no primeiro 

semestre de 2021 (WEBSHOPPERS, 2021), e, a três, mais recentemente, pela pandemia do 

Covid-19.  

A pandemia do Covid-19 fez com que muitas empresas buscassem no e-commerce uma 

forma de manter as suas vendas, e, para muitos clientes, foi a maneira de manter o consumo 

sem necessitar sair de casa para tal, tendo no ano de 2020, 13,2 milhões de novos consumido res 

digitais (WEBSHOPPERS, 2021). Com isso, muitas empresas que não possuíam um e-

commerce estruturado, agora o tem como um de seus principais canais de venda e para muitas 

pessoas que tinham receio de utilizar o e-commerce, agora passaram a ter no e-commerce mais 

uma opção de compra. 

Portanto, maneiras de economizar nos custos de entregas são cada vez mais importantes 

pela representatividade cada vez mais significativa nos custos das empresas. 

 

1.2 Carros elétricos 
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Uma das tecnologias em expansão e vistas como o futuro do automobilismo são os 

carros movidos à eletricidade, principalmente por serem vistos com uma alternativa mais 

ecológica em comparação aos carros movidos a combustão. 

A Amazon, citada anteriormente, já possui planos para ter um saldo de emissão de 

carbono zero até 2040 e para isso já compraram mais de 100 mil vans elétricas para realizar as 

entregas da empresa. Os veículos estão, aos poucos, entrando em operação e a meta é que em 

2030 a empresa esteja com todos os 100 mil veículos operando. (AMAZON, 2020). 

Muitos países, inclusive, já estabeleceram datas em que não permitirão mais carros a 

combustão e até mesmo híbridos de serem comercializados, como é o caso da Noruega que 

estabeleceu como data 2025, tendo em 2020 mais carros elétricos vendidos do que a combustão 

(G1, 2021), e do Reino Unido, Holanda, Suécia, Eslovênia, Irlanda e Israel que até 2030 

também estão comprometidos a realizar tal transição (O GLOBO, 2020). Além disso, a 

comissão europeia anunciou que a venda de carros a combustão será proibida a partir de 2035, 

e já em 2030 eles deverão emitir 55% a menos de CO2 para serem comercializados (EL PAÍS, 

2021).  

Não só na Europa está ocorrendo esse avanço, mas também países como o Japão e parte 

dos Estados Unidos e do Canadá já anunciaram datas-limite para o banimento da venda de 

veículos a combustão. No caso da China, a província de Hainan, a menor da China, terá toda 

sua frota composta por carros elétricos até 2030 (O GLOBO, 2020). 

Todavia, essas implementações precisam ser acompanhadas pelo aumento do número 

de veículos elétricos. Em 2020, apesar da pandemia do Covid-19, os carros elétricos e híbridos 

bateram recorde de vendas e alcançaram a marca de 10 milhões de carros ao redor do mundo, 

tendo sido 3 milhões de carros elétricos vendidos, um aumento de 41% em relação a 2019, 

enquanto a venda de automóveis caiu 16% ao redor do mundo.  Hoje, a Europa é um expoente 

nesse ponto, tendo em 2020 alcançado a marca de 1,4 milhão de novos carros elétricos e 

híbridos, passando, assim, a China, que vem logo depois com 1,2 milhão registros de carros 

híbridos ou elétricos. Porém, apesar de todo o progresso no último ano, o percentual de 

automóveis elétricos e híbridos ainda é de 1% no mundo (IEA, 2021).  

Enquanto isso, o Brasil ainda possui uma frota pequena e pouca infraestrutura para esse 

tipo de veículo. Segundo a ABVE (Associação Brasileira de Veículos Elétricos), no final de 

2020, o Brasil possuía cerca de 42 mil veículos elétricos rodando. A Figura 2 mostra o número 

de carros elétricos e híbridos em alguns países e regiões:  
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Figura 2 -  Número de carros elétricos e híbridos pelo mundo 

 

Fonte: IEA (2021). 

 

1.3 Bateria 

 

Segundo Hidrue, Michael K. et al. (2012), as principais preocupações dos consumidores 

quanto aos veículos elétricos são sua autonomia, o tempo de recarga e o alto custo, tendo sido 

avaliado, pelos consumidores, em até 75 dólares o aumento de 1 milha em sua autonomia e em 

até 3250 dólares a diminuição de 1 hora no seu tempo de recarga. A pesquisa de Dimitropoulos, 

Alexandros, et al. (2013), também chegou à conclusão de que evoluções que permitam uma 

maior autonomia são cruciais para o sucesso dos veículos elétricos no mercado. 

Essas pesquisas foram realizadas em 2011 e 2013, respectivamente, e desde então já 

pode se perceber um progresso nesses pontos, como será mostrado mais à frente. Todavia, elas 

revelam a grande relevância que a bateria desses veículos possui, uma vez que a mesma é 

responsável pela geração de energia e, evoluções na mesma, representam melhorias nos pontos 

supracitados como preocupações dos consumidores. 

As principais características a serem avaliadas nas baterias são densidade energética, 

custo, tempo de recarga, vida útil, performance e segurança. Na Tabela 1, estão alguns dos 

requisitos que se deseja alcançar para cada um desses parâmetros para que possam ser mais 

competitivos em relação aos carros movidos a combustão (DENG et al., 2021). 
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Tabela 1 - Requisitos principais da bateria para carros elétricos 

Atributos da Bateria Principais requisitos 

Densidade Energética >750 Wh/L e > 350 Wh/kg por célula 

Custo < 1.000 dólares/kWh por célula 

Tempo de recarga e potência 80% de recarga em 15 minutos 

Vida útil 15 anos 

Performance Impacto mínimo no meio ambiente 

Segurança Sem risco de fogo, chama, ruptura ou explosão 

Fonte: Deng (2021). 

 

Quanto à densidade energética, é necessário avaliar o fornecimento por volume 

ocupado, mas também o peso por quantidade fornecida. Ambos são importantes pelo impacto 

que geram tanto no design quanto na performance do veículo. O Tesla Model 3, por exemplo, 

possui 260 Wh/kg (REUTERS, 2020), o que ainda está bem abaixo do requisito estabelecido 

por Deng. 

Em relação a autonomia, já é possível perceber um aumento bastante significativo nos 

carros da Tesla desde seu primeiro modelo lançado em 2008, o Tesla Roadster, que podia 

percorrer cerca de 360 km.  Hoje, o Tesla Model S tem uma autonomia de 650 km, um aumento 

de 80% em comparação com o modelo Roadster. Em comparação com a autonomia do Onix, 

carro mais vendido no Brasil em 2020 (GLOBO, 2021), o Tesla Model S é muito semelhante, 

já que o Onix em cidade chega a cerca de 594 km e em estrada a 704 km. Isso demonstra que 

hoje já pode ser comparável a autonomia de um carro elétrico com um carro a combustão. 

Se para o dia a dia, o carro elétrico já demonstra um bom desempenho em termos de 

autonomia, ainda existe um outro ponto que gera preocupação nos consumidores e que impacta 

principalmente em longas viagens, que é a recarga das baterias. Para quem utiliza o carro para 

pequenas distâncias, o carro elétrico possui a vantagem de poder ser recarregado em casa, ou 

em qualquer outro local que possua o equipamento de recarga. A Tesla possui um aparelho para 

instalar em residências que recarrega cerca de 71km por hora, o suficiente para dar uma recarga 

completa em pouco mais de 9 horas. Já para viagens longas, onde seria necessário recarregar 

no caminho, a Tesla possui os Superchargers que chegam a recarregar aproximadamente 322 

km em 15 minutos e já são mais de 25.000 espalhados ao redor do mundo (TESLA, 2021). 
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A Figura 3 e a Figura 4 apresentam os pontos onde possuem os Superchargers nos 

Estados Unidos e em parte da Europa, e que, pela distribuição, percebe-se ser possível realizar 

longas viagens ao redor desses locais. 

 

Figura 3 - Superchargers localizados nos Estados Unidos 

 

Fonte: Tesla (2021). 
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Figura 4 - Superchargers localizados na Europa 

Fonte: Tesla (2021). 

 

 

1.4 Objetivo desse estudo 

 

Esse estudo tem como objetivo analisar o problema de roteamento de veículos, um 

problema clássico de pesquisa operacional, que buscar traçar a rota que os veículos farão para 

atender a demanda de seus clientes. 

O problema de roteamento escolhido é o de roteamento de veículos elétricos com janela de 

tempo considerando uma recarga ao longo do trajeto, ou EVRPTWS (electric vehicle-routing 

problem with time windows and single recharge). Para analisar o problema será utilizado o 

artigo recente “Routing electric vehicles with a single recharge per route”, elaborado por 

Maximilian Löffler, Guy Desaulniers, Stefan Irnich e  Michael Schneider e publicado em 25 de 

Junho de 2020, o qual apresenta uma heurística para a resolver o problema. Neste estudo, será 

comparado o desempenho apresentado no artigo pela heurística com um modelo que será criado 

no VRPSolver, um resolvedor exato que utiliza o algoritmo de Branch-Cut-and-Price. 
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A escolha do VRPSolver para a comparação se dá pelos resultados recentes em 

problemas de roteamento de veículos, onde foram obtidos os melhores resultados até o 

momento em diversos tipos de problema. 

Este trabalho será apresentado em 4 capítulos. O primeiro consistirá na apresentação da 

introdução ao tema proposto e a pesquisa que será realizada. No segundo capítulo será 

apresentado o referencial teórico utilizado para a elaboração da pesquisa. No terceiro terá a 

metodologia utilizada para a realização da pesquisa e o desenvolvimento da mesma, com a 

apresentação do modelo realizado no VRPSolver e seus resultados. Por fim o quarto apresentará 

a conclusão do trabalho. 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a revisão de literatura sobre o problema de 

pesquisa operacional a ser tratado e o resolvedor a ser utilizado para a resolução do mesmo. 

 

2.1 Problema de roteamento de veiculos (PRV) 

 

O problema de roteamento de veículos busca modelar a rota que um ou mais veículos 

deve percorrer para atender os pontos de demanda (clientes). Sua primeira modelagem foi feita 

por Dantzig e Ramser (1959) “The truck dispatching problem”, que elaboraram a rota ótima 

que uma frota de caminhões deveria percorrer para realizar a entrega do depósito até os postos 

de gasolina atendidos por ele. 

O roteamento de veículos deriva do conhecido problema do caixeiro viajante, e pode 

possuir parâmetros como número de veículos, capacidade dos veículos, o que determina 

quantos clientes podem ser atendidos, demanda dos clientes, janela de tempo (intervalo de 

tempo onde o cliente pode ser atendido), tipos de veículos, entre outros. 

O exemplo apresentado a seguir na Figura 5 tem como objetivo retratar um depósito 

(𝐷0) e os clientes (𝐶𝑖, para i = 1, 2, ... n) que possuem alguma demanda e são atendidos por ele: 
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Figura 5 - Ilustração de uma instância do PRV 

Fonte: Autoria própria. 

 

O depósito deve atender os clientes e para tal possui um caminhão. Considerando que o 

caminhão tem capacidade ilimitada e os clientes não possuem limitação para o seu atendimento, 

a imagem a seguir (Figura 6) representa uma possível rota a ser feita pelo caminhão para atender 

todos os clientes: 
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Figura 6 - Ilustração de uma rota do PRV 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.2 Roteamento de veículos com janela de tempo 

 

O problema de roteamento de veículos com janela de tempo é uma variação do problema 

de roteamento de veículos em que, segundo Malandraki e Daskin (1992), pode ser definido 

como: 

 Uma frota de veículos de capacidade fixa deve atender clientes com 
capacidade fixa a partir de um depósito central. Clientes devem ser atribuídos 
a veículos e os veículos roteados de forma que o tempo total gasto nas rotas é 
minimizado. O tempo de viagem entre dois clientes ou entre um cliente e o 
depósito depende da distância entre os pontos e do horário do dia. Janelas de 
tempo para atender os clientes podem ser fornecidas, assim como a duração 
máxima da rota (dia de trabalho do motorista). 

 

2.3 Branch and bound 

 

Branch and Bound é um algoritmo utilizado em problemas de otimização inteira, que 

pode atuar em toda uma gama de tipos de problemas, como por exemplo problemas de 

roteamento de veículos. 

Neste algoritmo, ao longo da resolução, o problema é subdividido em algumas opções 

de solução que são avaliadas e, posteriormente, subdivididas novamente ou excluídas, 
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dependendo da avaliação feita. Segundo Clausen (1999), em cada iteração do algoritmo existem 

3 (três) pontos principais, que são, a seleção dos nós a serem avaliados, o cálculo dos limites e 

a ramificação, que seria a subdivisão daquele nó. 

A Figura 7 representa as etapas do algoritmo: 

 

Figura 7 - Ilustração do algoritmo de Branch and Bound 

 

Fonte: Clausen (1999) 

 

NA Figura 7, em (a) está representado o primeiro nó, a direta, e S representa todas as 

soluções viáveis desse problema. Em (b) S é subdividido em 4 partes, gerando assim 4 nós, 

representados por S1, S2, S3 e S4. Na última etapa, (c), os 4 nós são avaliados e S1 e S4 

demonstram não terem a solução ótima, sendo assim os nós S2 e S3 são subdivididos em S21, 

S22 e S31, S32, respectivamente. A partir dessa nova divisão inicia-se uma nova iteração onde 

os nós S21, S22, S31 e S32 serão avaliados e novamente particionados até que se encontre a 

solução ótima. 

Do Branch and Bound surgiram algumas técnicas mais avançadas, como o Branch and 

Price, que alia o Branch and Bound com a geração de colunas, e o Branch Cut and Price. Neste 
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último, além dos 2 métodos citados, também são utilizados cortes, que são inequações 

adicionadas ao modelo que restringem o campo de soluções de forma a simplificar o problema 

(Cornuéjols, 2008). 

 

2.4 Geração de colunas 

 

A geração de colunas é um método que pode ser utilizado na resolução de problemas de 

programação linear, sendo utilizado principalmente para problemas de grande porte e sendo 

possível utilizá- lo com sucesso para a resolução de problemas de roteamento de veículos. 

Segundo Alvelos (1999), o método de geração de colunas segue as seguintes etapas: 

1. Determinar um problema mestre restrito viável; 

2. Obter a solução ótima (primal e dual) do problema mestre restrito; 

3. Avaliar a atratividade (pricing, pelo cálculo do custo reduzido) de variáveis que não 

fazem parte do problema mestre restrito; 

4. Se há variáveis atrativas, inserir (pelo menos) uma coluna que corresponda a uma 

variável atrativa no problema mestre restrito e ir para 2; 

5. Terminar. 

Dessa forma, primeiro é necessário encontrar uma solução viável para o problema, 

depois são avaliadas as variáveis que não estão sendo utilizadas na solução, ou seja, possuem 

valor zero, e se seleciona a qual esperasse que trará maior benefício para a solução do problema. 

Por fim, ela é adicionada ao problema (adição da coluna) e novamente retorna para buscar a 

nova solução e avaliar as variáveis não utilizadas. 

 

2.5 VRPSolver 

 

O VRPSolver é pacote utilizado com o objetivo de resolver certos tipos de problemas 

de programação inteira mista de forma exata, ou seja, retornando o resultado ótimo, lançado em 

2019, e que é utilizado para problemas roteamento de veículos dentre outros semelhantes. 

O VRPSolver utiliza um algoritmo de Branch Cut and Price aliado à geração de colunas , 

além de outros métodos avançados com algoritmos que são o estado da arte para diversas 

variantes do PRV, e por isso, conseguiu ter uma performance muito superior as obtidas 

anteriormente, descobrindo o resultado ótimo de instâncias nunca antes resolvidas, segundo 

Pessoa et al. (2020). 



21 

 

 
 

No pacote VRPSolver o usuário faz a modelagem de um conjunto potencialmente 

exponencial de variáveis como sendo os caminhos com restrições de recursos em certos grafos 

𝐺𝑘 = (𝑉𝑘 , 𝐴𝑘), onde 𝑉𝑘  representa o conjunto de vértices do grafo k e 𝐴𝑘  representa o conjunto 

de arcos do grafo k. Além disso, o usuário cria os chamados recursos, que possuem limites 

superior e inferior a serem respeitados nos vértices e que são consumidos nos arcos. 

Como exemplo, em um PRV, o conjunto de vértices V seriam os clientes e o conjunto 

de arcos A seriam os trajetos, logo o arco 𝑎𝑖𝑗 representa o trajeto saindo do cliente i em direção 

ao cliente j. O recurso seria a capacidade do veículo de atender a demanda dos clientes, o que 

geraria um limite superior nos vértices igual à capacidade do veículo, evitando assim que o 

mesmo não seja respeitado em uma possível rota. O depósito seria o vértice {0}, o qual é sempre 

o início e fim de qualquer rota.    

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Problema de roteamento de veiculos elétricos com paradas para recarga 

 

Para a realização da pesquisa foi feita uma análise do problema proposto no artigo 

“Routing electric vehicles with a single recharge per route” elaborado por Löffler et al. (2020). 

No artigo é proposta uma heurística e seus resultados são comparados com os obtidos pelos 

métodos exatos em Desaulniers et al. (2016) e Desaulniers et al. (2020). Sendo assim trata-se 

de uma pesquisa aplicada, por visar uma aplicação pratica do problema proposto e também 

quantitativa onde serão gerados dados comparativos entre o modelo exato aqui proposto e a 

heurística proposta por Löffler et al. (2020). Assim sendo também é possível classificar tal 

estudo como uma pesquisa explicativa. 

O problema tratado é o de roteamento de veículos elétricos para o atendimento de uma 

rede de clientes, considerando janela de tempo e até uma recarga de bateria por rota, podendo 

ser recarga completa ou parcial. Em Löffler et al. (2020), são tratadas duas variações desse 

problema, a primeira em que são permitidas recargas parciais, chamada de SP, e a segunda em 

que as recargas precisam ser completas, chamada de SF, neste estudo levaremos em 

consideração apenas a variação SP, em que as recargas parciais são permitidas.   

A recarga se deve a um dos maiores desafios da tecnologia dos carros elétricos que são 

as suas baterias, não só pelo custo, mas pela autonomia que o carro terá, ou seja, a quantidade 

de quilômetros que o veículo pode percorrer antes que precise de uma nova recarga, pois além 
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de atualmente ainda terem poucos pontos de recarga, também demora mais que o abastecimento 

de um carro a combustão, o que durante uma entrega pode representar um risco por conta da 

janela de tempo e pelo custo do motorista ao longo do tempo de recarga. 

Para exemplificar o problema, a Figura 8 representa uma instância, onde os clientes (𝐶𝑖, 

para i = 1, 2, ... n) são representados pelos círculos pretos, com suas respectivas janelas de 

tempo, onde podem ser atendidos, logo abaixo, os pontos de recarga (𝑅𝑘 , para k = 1, 2, ... r) 

representados pelos triângulos amarelos e o depósito (𝐷0) representado pelo quadrado 

vermelho. 

 

Figura 8 - Instância problema de roteamento de veículos elétricos com janela de tempo e 

recarga 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O resolvedor precisará retornar um conjunto de rotas a serem percorridos por um 

conjunto de veículos de forma a minimizar o trajeto percorrido. A quantidade de veículos não 

é pré-definida, portanto é utilizado o número de veículos necessários para atender a demanda 

de forma a minimizar o trajeto a ser percorrido. 

Para a realização do problema é preciso considerar como restrições que as recargas 

apenas podem ser realizadas nos pontos de recarga, que os veículos não podem percorrer uma 

distância maior que a sua autonomia, que para uma rota ser viável o veículo não pode atender 

uma demanda maior que a sua capacidade, que os clientes terão suas demandas atendidas e 

apenas uma vez, que o atendimento dos clientes precisa ser realizado dentro de sua janela de 

tempo e que a rota percorrida pelos veículos seja uma rota possível, ou seja, no caso de um 

trecho ir atender um cliente, necessariamente esse cliente será o ponto de partida do próximo 
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trecho a ser percorrido, e por fim que os veículos precisam partir e ter como ponto final o 

depósito. 

 

3.2 Utilização do VRPSolver 

 

O VRPSolver utiliza o método Branch-Cut-and-Price, a Geração de Colunas dentre 

outros métodos como descritos por Pessoa et al. (2020), que foram desenvolvidos ao longo dos 

últimos anos, com objetivo de acelerar a resolução de problemas relacionados a roteamento de 

veículos. 

O modelo foi feito a partir de 4 arquivos base feitos em linguagem matemática Julia. 

São eles o “data”, o qual coleta e trabalha os dados da instância, o “model”, o qual cria o modelo 

a ser implementado, o “solution”, responsável por extrair a solução e a apresentar para o 

usuário, e o “run”, documento que irá rodar o modelo. Todos podem ser encontrados na seção 

de apêndice deste trabalho. 

No modelo elaborado foi criada uma limitação frente ao problema original em 

Desaulniers et al. (2016), quanto a recarga da bateria. No modelo aqui apresentado o veículo 

possui 3 opções de recarga. 𝑅𝑂1, em que é feita uma recarga de 100% da capacidade da bateria, 

𝑅𝑂2, onde é feita uma recarga de 67% e 𝑅𝑂3 , onde a recarga é de 33%. Todavia um veículo 

pode realizar a recarga mesmo que sua, carga consumida naquele momento seja menor que 

33%, menor opção de recarga, sendo o excedente da recarga não considerado, respeitando assim 

o limite superior de carga Q. Por exemplo, se um veículo v, está com 20% de sua carga 

consumida, ele pode realizar qualquer uma das 3 opções de recarga e saíra do ponto de recarga 

com sua bateria completa, todavia o tempo de recarga é completo para a opção escolhida, ou 

seja, se escolher a opção 𝑅𝑂1, o tempo será equivalente ao de uma recarga de 100% da 

capacidade, o mesmo valendo para as outras opções de recarga. Esse artificio foi utilizado com 

objetivo de tornar mais rápida a resolução do mesmo, entretanto implica que o modelo aqui 

proposto não necessariamente retornará a solução ótima encontrada por Desaulniers et al. 

(2016) ou pela heurística utilizada por Löffler et al. (2020), a qual não possui a mesma limitação 

que o modelo aqui proposto . Outro ponto quanto a bateria é que seu tempo de recarga obedece 

uma função linear, ou seja, o tempo gasto é diretamente proporcional à opção de recarga 

selecionada. 

Para a elaboração da modelagem foram criados vértices artificiais para cada vértice v ∈ 

R, onde R representa o conjunto de pontos de recarga. O vértice original de recarga apenas 
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possui arcos de saída que vão para seu vértice artificial, v’ ∈ R´, onde R´ representa o conjunto 

de vértices artificiais de pontos de recarga. Portanto existe um arco (𝑣,𝑣´, 𝑘) ∀ 𝑣 ∈ 𝑅, 𝑘 ∈ 𝐾 , 

onde K representa o grupo de possíveis recargas, que nesse caso 𝐾 = {𝑅𝑂1, 𝑅𝑂2,  𝑅𝑂3}. Ao todo 

3 arcos ligam o vértice de recarga original e o artificial, cada um deles representa uma das três 

opções de recarga, e com isso o consumo em cada um dos arcos reflete essa recarga. 

Outro artificio de modelagem utilizado foi a criação de 2 vértices para cada cliente 

representados pelo conjunto C e C´. Onde no conjunto C, que são os vértices que representam 

o cliente em um momento em que não houve recarga, existem os arcos de entrada (𝑖, 𝑗) ∀ 𝑗 ∈

𝐶, 𝑖 ∈  𝐶 ∪ {0} e os arcos de saída (𝑖, 𝑗) ∀ 𝑖 ∈ 𝐶, 𝑗 ∈  𝐶 ∪ 𝑅 ∪ {0}. No conjunto C´, que são 

os vértices que representam o cliente em um momento em que já houve recarga, existem os 

arcos de entrada (𝑖, 𝑗) ∀ 𝑗 ∈ 𝐶´, 𝑖 ∈  𝐶´ ∪ 𝑅´ e os arcos de saída (𝑖, 𝑗) ∀ 𝑖 ∈ 𝐶´, 𝑗 ∈  𝐶´ ∪ {0}. 

Esse artifício garante que apenas uma recarga poderá ocorrer, já que os arcos de saída dos 

vértices do conjunto C´ não se conectam com novos pontos de recarga. 

Com isso o grafo elaborado para o problema ficou da seguinte forma: 

𝐺 = {𝑉, 𝐴}, onde 𝑉 = 𝐶 ∪ 𝐶´ ∪ 𝑅 ∪ 𝑅´ ∪ {0}, sendo {0} o depósito que é o vértice 

final e inicial do grafo, portanto toda rota precisa necessariamente iniciar e terminar no depósito, 

e A o conjunto de arcos existentes no grafo. No EVRPTWS existem os recursos tempo, bateria 

e capacidade do veículo, sendo os limites de tempo em cada vértice equivalentes a janela de 

tempo de cada cliente e sem limite definido para o depósito e os pontos de recarga e seus 

respectivos vértices artificiais, os limites da bateria e a capacidade estão diretamente ligadas ao 

veículo que será utilizado.  

A Figura 9 apresenta uma ilustração do grafo, demonstrando o fluxo de uma rota, 

primeiro o veículo sai do depósito, então vai para os clientes ou para o ponto de recarga, do 

ponto de recarga vai para o vértice artificial do ponto de recarga, onde cada arco representa uma 

das opções de recarga após vai para os vértices de clientes C´ ou para o depósito.  
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Figura 9 - Ilustração de parte dos arcos de um grafo 

 

Fonte: Autoria própria 

 Na Figura 9, os arcos entre os clientes e os arcos que saem dos vértices do conjunto C 

e vão para o depósito não estão representados. Além disso a posição na figura não representa 

a real localização dos vértices. A figura foi criada para melhor entendimento da modelagem 

executada. 

  

3.3 Modelagem matemática 

 

Para a elaboração desse estudo foi feito um modelo matemático que recebe como dados 

primários, ou seja, aqueles obtidos diretamente no arquivo onde se encontra a instância: 

 𝑖𝑑𝑖 = Identificador do ponto i, cliente ou ponto de recarga. Cada ponto no grafo  

possui o seu próprio id 

 

 𝑡𝑝𝑖 = Indica se o ponto i é um cliente, um depósito ou um ponto de recarga. 

 

 𝑝𝑜𝑠_𝑥𝑖 = Indica a posição no eixo x do ponto i. 

 𝑝𝑜𝑠_𝑦𝑖= Indica a posição no eixo y do ponto i. 

  𝑑𝑖 = Indica a demanda do ponto i. 

 𝑙𝑖 = Indica o instante de tempo, a partir do qual, o ponto i pode ser visitado em uma 

rota, ou seja, o início de sua janela de tempo. 

 𝑢𝑖 = Indica o instante de tempo, a partir do qual, o ponto i não pode mais ser visitado 

em uma rota, ou seja, o fim de sua janela de tempo. 
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 𝑠𝑖 = Indica o tempo de serviço, ou seja, o tempo que o veículo leva para atender 

aquele ponto. 

 Q = Indica a capacidade que a bateria do veículo possui. 

 cap = Indica a capacidade de atendimento de demanda do veículo. 

 fuel_consumption = Indica o quanto o veículo consome da bateria por unidade de 

distância. 

 inv_ref = Indica o quanto é recarregado da bateria por unidade de tempo. 

 vel = Indica a velocidade do veículo, ou seja, qual distância é percorrida por unidade 

de tempo. 

Como dados secundários, ou seja, aqueles calculados a partir dos dados primários, 

temos: 

 n = Soma do número de clientes e de pontos de recarga 

 r = Número de pontos de recarga 

 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑗  = Distancia a ser percorrida no 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑖𝑗. 

 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖𝑗  = Tempo gasto para percorrer o 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑖𝑗. 

 𝑏𝑎𝑡𝑖𝑗 = Bateria consumida para percorrer o 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑖𝑗. 

O modelo contará com as seguintes variáveis: 

 𝑦𝑣𝑣𝑘  = Variável inteira que representa os arcos entre o ponto de recarga e o seu 

vértice artificial. Indica quantas rotas fizeram recarga do tipo k em v. 

 𝑥𝑎 = Variável binária que representa os arcos do modelo correspondentes a 

movimentações dos veículos. 1 indica que o arco é utilizado, 0 indica que o arco não 

foi utilizado na solução. 

Para a o problema estudado teremos a seguinte função objetivo com as respectivas 

restrições: 

                                                  

𝑀𝑖𝑛  𝑍 =  ∑  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎

𝑎 ∈ 𝐴

∗ 𝑥𝑎 

 

 

Sujeito a: 

  

∑  

𝑎 ∈ 𝛿({𝑖})

𝑥𝑎  = 2              ∀ 𝑖 ∈ 𝐶  

(1) 

(2) 
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A função (1) é a função objetiva a qual busca minimizar a distância total percorrida para 

atender os clientes. Já a restrição (2) garante que todo cliente é atendido, para tal soma os arcos 

que chegam e saem dos vértices que representam o cliente antes de uma recarga e após, tendo 

todo vértice i, que representa o cliente antes da recarga, um vértice i´ equivalente que representa 

esse mesmo cliente após a recarga. 

No grafo existem alguns recursos que atuam como limitantes das rotas, são eles: 

 Janela de tempo em cada vértice, onde 𝑢𝑖 representa o limite superior e 𝑙𝑖 o limite 

inferior para cada vértice que representa os clientes e no caso do depósito e dos 

pontos de recarga não existe limite de janela de tempo. 

 Consumo de bateria acumulado em cada vértice, onde o limite superior é Q 

(capacidade da bateria) e o limite inferior é zero. 

 Capacidade do veículo, onde o limite superior é cap e o limite inferior é zero.  

  

3.4 Obtenção dos resultados no VRPSolver 

 

Para obtenção dos resultados foi utilizada nesses experimentos a versão v.0.4.1 do 

VRPSolver, construído utilizando BapCod v.053. Além disso, o VRPSolver utilizou o CPLEX 

versão 12.9 para parte das resoluções. 

Os experimentos foram realizados em um computador com processador Intel i7-3770 

3,40 GHz, 16 GB de RAM e sistema operacional Linux Ubuntu 16.04 LTS. Todas as execuções 

usaram uma única thread. Tendo sido usado como limite de tempo para executar uma instânc ia 

30 minutos. 

As instâncias utilizadas no experimento foram desenvolvidas por Schneider 

et al. (2014) e podem ser acessadas em:  https://w1.cirrelt.ca/~errico/.  

As instâncias trabalhadas possuem 3 quantidades de clientes, 25, 50 e 100 clientes, todas 

com 21 pontos de recarga, e além disso, 3 diferentes tipos de distribuição espacial desses 

clientes, a primeira é feita uma distribuição clusterizada (C), na segunda é uma distribuição 

uniformemente aleatória (R) e na terceira é um misto de clusterizada e aleatória (RC). Existem 

ainda dentre essas instâncias aquelas que possuem menor horizonte de tempo e menor 

capacidade de atendimento de demanda dos veículos, C1, R1 e RC1, e aquela em que estes 2 

parâmetros são maiores, comparativamente, C2, R2 e RC2. Isso implica em uma maior 

necessidade de veículos para atender os clientes das instâncias do tipo 1, em comparação com 

as instâncias do tipo 2 (LÖFFLER et al., 2020). 

https://w1.cirrelt.ca/~errico/
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As tabelas, Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4, mostram uma comparação entre os resultados 

obtidos pela heurística proposta por Löffler et al. (2020) e o modelo implementado no 

VRPSolver. Dois pontos estão sendo comparados, o gap em porcentagem para a melhor solução 

conhecida, ∆𝑔 (modelo VRPSolver) e ∆𝑔𝑐  (modelo Löffler), e o tempo de execução em 

segundos, t (modelo VRPSolver) e tc (modelo Löffler). Vale ressaltar que as instâncias que não 

conseguiram ser resolvidas pelo pacote VRPSolver no tempo limite estipulado, 30 minutos, não 

estão sendo consideradas nos resultados. 

 

Tabela 2 - Resultado obtido para as instâncias com o número de clientes igual a 25 

Grupo de 

instâncias 

  

tc T 

C1 0,00% 0,90% 8,52 2,58 

C2 0,00% 0,07% 8,79 2,97 

R1 0,00% 0,81% 9,63 1,59 

R2 0,00% 0,00% 11,70 22,97 

RC1 0,00% 0,53% 9,59 0,86 

RC2 0,00% 0,00% 11,79 26,10 

All 0,00% 0,40% 10,04 9,54 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 3 - Resultado obtido para as instâncias com o número de clientes igual a 50 

Grupo de 
instâncias 

  

tc T 

C1 0,01% 0,43% 46,16 9,12 

C2 0,00% 0,00% 50,02 41,55 

R1 0,12% 0,75% 63,91 106,02 

R2 0,06% 0,01% 82,20 576,69 

RC1 0,22% 1,13% 74,42 128,55 

RC2 0,00% 0,62% 64,04 202,90 

All 0,08% 0,49% 63,84 178,70 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

∆ 𝑔𝑐 ∆ 𝑔 

∆ 𝑔𝑐 ∆ 𝑔 



29 

 

 
 

Tabela 4 - Resultado obtido para as instâncias com o número de clientes igual a 100 

Grupo de 

instâncias 

  

tc T 

C1 0,45% 0,12% 201,42 164,27 

C2 0,00% 1,30% 212,78 1609,59 

R1 0,50% 1,06% 320,01 297,65 

R2 0,25% 0,02% 533,09 907,22 

RC1 0,72% 1,54% 337,19 434,78 

RC2 0,10% 0,00% 425,23 473,78 

All 0,40% 0,75% 296,82 514,91 

Fonte: Autoria própria. 

 

Pelo resultado obtido o modelo proposto apresentou um melhor desempenho de tempo 

apenas para instâncias com 25 clientes, com mais clientes apenas alguns grupos apresentaram 

melhor desempenho, mas em média para as instâncias com 50 e 100 clientes foi acima, o que 

podia ser esperado tendo em vista que esse é um método exato, e, portanto, com o aumento do 

número de clientes tende a ter um maior aumento do que com métodos heurísticos, o que pôde 

ser percebido pelos resultados. O aumento de tempo, foi prejudicial principalmente para as 

instâncias com 100 clientes, onde apenas 29 das 56 instâncias foram resolvidas, as outras 

alcançaram o limite de tempo do modelo (30 minutos), como pode-se observar na Tabela 5 que 

apresenta a relação de instâncias resolvidas e o percentual por quantidade de clientes (N). 

 

Tabela 5 - Instâncias resolvidas por número de clientes N 

N 
Instâncias 
Resolvidas 

Percentual 

25 56/56 100% 

50 51/56 91% 

100 29/56 52% 

 Fonte: Autoria própria. 

 

Com relação ao gap obtido pelo modelo ele se mostrou maior de forma geral e para 

quase todos os grupos de instâncias, quando comparado com os resultados da heuríst ica. 

Todavia, como pode ser visto na Tabela 6, conseguiu obter o melhor resultado conhecido para 

68 das 132 instâncias que foram resolvidas. 

A Tabela 6 apresenta a relação de quantas instâncias, do total de instâncias que foram 

resolvidas pelo modelo, retornaram o melhor resultado conhecido (MRC) segundo Löffler et 

al., 2020: 

∆ 𝑔𝑐 ∆ 𝑔 
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Tabela 6 - Instâncias que retornaram o melhor resultado conhecido (MRC) 

N MRC Percentual 

25 39/56 70% 

50 23/51 45% 

100 6/29 21% 

All 68/136 50% 

 Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 9, a Figura 10 e a Figura 11, apresentam a ilustração de uma das soluções com 

25 clientes, uma com 50 clientes e uma com 100 clientes, respectivamente. Nas ilustrações, o 

quadrado vermelho representa o depósito, os círculos brancos representam os clientes, os 

hexágonos amarelos os pontos de recarga e as setas indicam a rota realizada por cada veículo. 

Figura 10 - Ilustração da solução encontrada para a instância c201_21_25 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 11 - - Ilustração da solução encontrada para a instância c201_21_50 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figure 12- Ilustração da solução encontrada para a instância c201_21_100 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

4 CONCLUSÃO  

A pesquisa teve como objetivo apresentar um algoritmo exato para o problema de 

roteamento de veículos elétricos com janela de tempo e uma parada para recarga e os avanços 

obtidos com a utilização do resolvedor VRPSolver que dentre outros pontos utiliza a geração 

de colunas e cortes para agilizar a solução dos problemas. 

O estudo se mostra relevante para os dias atuais onde como demonstrado no início da 

pesquisa as entregas vêm se tornando cada vez mais comuns dentre as empresas de varejo e o 

e-commerce tendo uma participação cada vez maior na receita das empresas. Além disso outra 

tendência são os veículos elétricos, e por isso a pesquisa buscou avaliar a utilização do 

VRPSolver para a resolução deste tipo de problema de roteamento. 
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Pode-se observar com os resultados obtidos que a formulação aplicada ao VRPSolver 

obteve algumas dificuldades em resolver problemas com 100 clientes e que obteve um gap 

grande em comparação com o obtido pela heurística proposta por Löffler et al. (2020).  

Futuramente acredita-se que está pesquisa possa ser implementada para a obtenção de 

resultados ainda melhores, a partir de estudos para entender quais os melhores valores para as 

opções de recarga e avaliar um possível aumento do número de opções de recarga. Além disso 

o VRPSolver possibilita a utilização de recursos mais avançados, os quais não foram tratados 

neste estudo.  
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APÊNDICE A – Arquivo data implementado na linguagem de programação Julia para 

utilização no VRPSolver. 

 

import Base.show, Base.print 

  

mutable struct Vertex 

   number_vertex::Int 

   id_vertex::String 

   type::String 

   pos_x::Float64 

   pos_y::Float64 

   demand::Int 

   start_tw::Int 

   end_tw::Int 

   service_time::Int 

end 

 

# Directed graph 

mutable struct InputGraph 

   V′::Array{Vertex} # set of vertices 

   A::Array{Tuple{Int64,Int64}} # set of arcs 

   cost::Dict{Tuple{Int64,Int64,Int64},Float64} # cost for each arc 

   time::Dict{Tuple{Int64,Int64,Int64},Float64} # time for each arc 

   bat::Dict{Tuple{Int64,Int64,Int64},Float64} # battery consumption for 

each arc 

   demand::Dict{Tuple{Int64,Int64,Int64},Float64} # demand consumption 

for each arc 

end 

 

mutable struct DataVRPTW 

   n::Int #num customers + rechargers 

   G′::InputGraph 

   R::Int # num rechargers 

   cap::Float64 #vehicle capacity  

   Q::Float64 #battery capacity 

   fuel_consumption::Float64 #Per km 

   Inv_ref::Float64 #per minute 

   vel ::Float64 #km per minute 
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   veh::Int # num vehicles 

   #Option 1 = 100% Option 2 = 67% and Option 3 = 33% of recharge 

   R_O1::Float64 #How much the Option 1 rechargers 

   R_T1::Float64 #Recharge Time 1 

   R_O2::Float64 #How much the Option 2 rechargers 

   R_T2::Float64 #Recharge Time 2 

   R_O3::Float64 #How much the Option 3 rechargers 

   R_T3::Float64 #Recharge Time 3 

   A_Clients::Array{Tuple{Int64,Int64},1} 

   A_Recharging::Array{Tuple{Int64,Int64},1} 

end 

 

# Euclidian distance 

function distance(v1::Vertex, v2::Vertex) 

   x_sq = (v1.pos_x - v2.pos_x)^2 

   y_sq = (v1.pos_y - v2.pos_y)^2 

   return (ceil(sqrt(x_sq + y_sq)*100))/100 

end 

 

function arc_demand(v1::Vertex, v2::Vertex) 

   return (v1.demand + v2.demand)/2 

end 

 

function readVRPTWData(path_file::String) 

   # STEP 1 : pushing data in a vector. 

   data = Array{Any,1}() 

   open(path_file) do file 

      for line in eachline(file) 

         if findfirst("StringID", line) != nothing 

            continue 

         end 

         for peaceofdata in split(line) 

            push!(data, String(peaceofdata)) 

         end 

      end 

   end 

    

   n = div(length(data) - 20, 8) - 1 #number of clients + rechargers 

   cont = 0 #counter of vertices 
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   cont_r = 0 #counter of rechargers 

   cont_c = 0 #counter of costumers 

   sum_d = 0 #aux to sum the demand 

   vertices = Vertex[] 

   for i in 1: n+1 

      offset = 8*(i-1) 

      id = data[offset + 1] 

      tp = data[offset + 2] 

      x = parse(Float64, data[offset + 3])      

      y = parse(Float64, data[offset + 4]) 

      d = parse(Float64, data[offset + 5])           

      l = parse(Int, data[offset + 6])      

      u = parse(Int, data[offset + 7]) 

      s = parse(Int, data[offset + 8]) 

      sum_d = sum_d + d           

      push!(vertices, Vertex(cont, id, tp, x, y, d, l, u, s)) 

      cont = cont + 1 

      if tp == "f" #in case it is a recharger 

         cont_r = cont_r + 1 

         #create the fake vertice 

         push!(vertices, Vertex(cont, id, tp, x, y, d, l, u, s)) 

         cont = cont + 1 

      end 

   end 

   for i in 1: n+1 #To create fake client vertices 

      offset = 8*(i-1) 

      id = data[offset + 1] 

      tp = data[offset + 2] 

      x = parse(Float64, data[offset + 3])      

      y = parse(Float64, data[offset + 4]) 

      d = parse(Float64, data[offset + 5])           

      l = parse(Int, data[offset + 6])      

      u = parse(Int, data[offset + 7]) 

      s = parse(Int, data[offset + 8]) 

      if tp == "c" #in case it is a costumer 

         cont_c = cont_c + 1 

         #create the after recharge vertice 

         push!(vertices, Vertex(n + cont_r + cont_c, id, tp, x, y, d, l, 

u, s)) 
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      end 

   end 

 

   R = cont_r #number of rechargers 

   offset = 8 * (n + 1) 

   Q = parse(Float64, strip(data[offset + 5], ['/'])) 

   cap = parse(Float64, strip(data[offset + 9], ['/'])) 

   fuel_consumption = parse(Float64, strip(data[offset + 13], ['/'])) 

   inv_ref = parse(Float64, strip(data[offset + 17], ['/'])) 

   vel = parse(Float64, strip(data[offset + 20], ['/'])) 

   veh = ceil(Int, sum_d/cap) #number of vehicles needed 

   R_O1 = Q 

   R_T1 = inv_ref*R_O1 

   R_O2 = Q*0.67 

   R_T2 = inv_ref*R_O2 

   R_O3 = Q*0.33 

   R_T3 = inv_ref*R_O3 

 

   A = Tuple{Int64,Int64}[] 

   A_Clients = Tuple{Int64,Int64}[] 

   A_Recharging = Tuple{Int64,Int64}[] 

   cost = Dict{Tuple{Int64,Int64,Int64},Float64}() # cost for each arc 

   time = Dict{Tuple{Int64,Int64,Int64},Float64}() # time for each arc 

   bat = Dict{Tuple{Int64,Int64,Int64},Float64}() # bat for each arc 

   demand = Dict{Tuple{Int64,Int64,Int64},Float64}() # demand for each 

arc 

 

   function add_arc(i, j, k) 

      push!(A, (i,j))  

      cost[(i,j,k)]=distance(vertices[i + 1], vertices[j + 1]) 

      demand[(i,j,k)] = arc_demand(vertices[i + 1], vertices[j + 1]) 

      if vertices[i + 1].type == "f" && vertices[j + 1].type == "f" #arc 

of recharging 

         if k == 1 

            push!(A_Recharging, (i,j)) 

            time[(i,j,k)] = R_T1 

            bat[(i,j,k)] = -R_O1 

         elseif k == 2 

            time[(i,j,k)] = R_T2 



41 

 

 
 

            bat[(i,j,k)] = -R_O2          

         elseif k ==3 

            time[(i,j,k)] = R_T3 

            bat[(i,j,k)] = -R_O3 

         end 

      else #Regular arc 

         push!(A_Clients, (i,j)) 

         time[(i,j,k)] = (distance(vertices[i + 1], vertices[j + 1])/vel) 

+ vertices[i + 1].service_time 

         bat[(i,j,k)] = distance(vertices[i + 1], vertices[j + 1]) * 

fuel_consumption 

      end 

   end 

 

 

   for i in 1 : (2 * n) #2n pois todos os vertices sao duplicados 

      if i <= (2 * R) && mod(i, 2) == 1 #vertice de recarga so tem arco 

saindo para o vertice artificial 

         #arco para representar a recarga 

         for k in 1:3 #como adicionar 3 arcos diferentes? 

            add_arc(i, i+1, k) 

         end 

         #arc from depot 

         add_arc(0, i, 1) 

      elseif i <=2*R && mod(i, 2) == 0 #vertice artificial so chega arco 

do ponto de recarga e sai para o deposito e para os clientes 

         #arc to depot 

         add_arc(i, 0, 1) 

         #arcs to customers 

         for j in n + R + 1:2*n #para começar em arco que representa o 

cliente apos a recarga 

            add_arc(i, j, 1) 

         end 

      elseif i <= n + R #Vertice que representa o cliente antes da recarga 

  #arc from depot 

         add_arc(0, i, 1) 

         #arc to depot 

         add_arc(i, 0, 1) 

         #arcs to rechargers 
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         for j in 1:2*R 

            if mod(j, 2) == 1 #garatir que é o arco do recharger e não a 

copia 

               add_arc(i, j, 1) 

            end 

         end 

         #arcs to customers 

         for j in (2*R + 1):n + R 

            if (i != j) 

               add_arc(i, j, 1) 

            end 

         end 

      else #Vertice que representa o cliente apos a recarga  

         #arc to depot 

         add_arc(i, 0, 1) 

         #arcs to customers 

         for j in n + R + 1:2*n 

            if (i != j) 

               add_arc(i, j, 1) 

            end 

         end    

      end 

   end 

 

   DataVRPTW(n, InputGraph(vertices, A, cost, time, bat, demand), R, cap, 

Q, fuel_consumption, inv_ref, vel, veh, R_O1, R_T1, R_O2, R_T2, R_O3, 

R_T3, A_Clients, A_Recharging) 

end 

 

arcs(data::DataVRPTW) = data.G′.A # return set of arcs 

arcs_clients(data::DataVRPTW) = data.A_Clients # return set of arcs 

arcs_recharging(data::DataVRPTW) = data.A_Recharging # return set of arcs 

function c(data,a,k)  

   if !(haskey(data.G′.cost, (a[1],a[2],k)))  

      return Inf 

   end 

   return data.G′.cost[(a[1],a[2],k)]  

end      

function t(data,a,k)  
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   if !(haskey(data.G′.time, (a[1],a[2],k)))  

      return Inf 

   end 

   return data.G′.time[(a[1],a[2],k)]  

end 

function b(data,a,k)  

   if !(haskey(data.G′.bat, (a[1],a[2],k)))  

      return Inf 

   end 

   return data.G′.bat[(a[1],a[2],k)]  

end 

function d(data,a,k)  

   if !(haskey(data.G′.demand, (a[1],a[2],k)))  

      return Inf 

   end 

   return data.G′.demand[(a[1],a[2],k)]  

end   

 

n(data::DataVRPTW) = data.n # return number of requests 

r(data::DataVRPTW) = data.R # return number of rechargers 

s(data::DataVRPTW, i) = data.G′.V′[i+1].service_time # return service 

time of i 

l(data::DataVRPTW, i) = data.G′.V′[i+1].start_tw 

u(data::DataVRPTW, i) = data.G′.V′[i+1].end_tw  

id(data::DataVRPTW, i) = data.G′.V′[i+1].id_vertex 

battery_capacity(data::DataVRPTW) = data.Q 

cap(data::DataVRPTW) = data.cap # return number of requests 

veh(data::DataVRPTW) = data.veh 

 

function lowerBoundNbVehicles(data::DataVRPTW)  

   return 1 

end 

 

function upperBoundNbVehicles(data::DataVRPTW)  

   return data.veh*5 

end 

 

APÊNDICE B – Arquivo model implementado na linguagem de programação Julia para 

utilização no VRPSolver. 
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function build_model(data::DataVRPTW, app) 

   recharge_options = 3 # number of recharging options 

    

   A = arcs(data) 

   A_Clients = arcs_clients(data) 

   A_Recharging = arcs_recharging(data) 

   V = [i for i in 0:2*n(data)] #todos os vertices. 

   C = [i for i in 2*r(data) + 1:n(data) + r(data)] #são os clientes 

   Q = battery_capacity(data) 

   K = [i for i in 1:recharge_options]   

    

   # Formulation 

   vrptw = VrpModel() 

   @variable(vrptw.formulation, x[a in A_Clients, 1], Int) 

   @variable(vrptw.formulation, y[a in A_Recharging, k in K], Int) 

   @objective(vrptw.formulation, Min, sum(c(data,a, 1) * x[a, 1] for a in 

A_Clients) + sum(c(data,a, k) * y[a, k] for k in K, a in A_Recharging))     

   @constraint(vrptw.formulation, indeg[i in C], sum(x[a, 1] for a in A 

if a[2] == i) + sum(x[a, 1] for a in A if a[2] == i + n(data) - r(data)) 

== 1.0) 

 

   #println(vrptw.formulation) 

 

   # Build the model directed graph G=(V1,A1) 

   function buildgraph() 

 

      v_source = v_sink = 0 

      V1 = [i for i in 0:2*n(data)] 

 

      L, U = lowerBoundNbVehicles(data), upperBoundNbVehicles(data) # 

multiplicity 

 

      G = VrpGraph(vrptw, V1, v_source, v_sink, (L, U)) 

 

      cap_res_id = add_resource!(G, main = true) 

      time_res_id = add_resource!(G, main = true) 

      battery_res_id = add_resource!(G, main = false) 

       

      for v in V1 
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         set_resource_bounds!(G, v, cap_res_id, 0, cap(data)) 

         set_resource_bounds!(G, v, time_res_id, l(data, v), u(data, v)) 

         set_resource_bounds!(G, v, battery_res_id, 0, 

battery_capacity(data)) 

      end             

 

      for (i,j) in A_Clients 

         arc_id = add_arc!(G, i, j) 

         add_arc_var_mapping!(G, arc_id, x[(i,j),1]) 

         set_arc_consumption!(G, arc_id, cap_res_id, d(data, (i,j),1)) 

         set_arc_consumption!(G, arc_id, time_res_id, t(data,(i,j),1)) 

         set_arc_consumption!(G, arc_id, battery_res_id, 

b(data,(i,j),1)) 

      end 

 

      for (i,j) in A_Recharging 

         for k in K 

            arc_id = add_arc!(G, i, j) 

            add_arc_var_mapping!(G, arc_id, y[(i,j),k]) 

            set_arc_consumption!(G, arc_id, cap_res_id, d(data, 

(i,j),k)) 

            set_arc_consumption!(G, arc_id, time_res_id, 

t(data,(i,j),k)) 

            set_arc_consumption!(G, arc_id, battery_res_id, 

b(data,(i,j),k)) 

         end 

      end 

      return G 

   end 

 

   G = buildgraph() 

   add_graph!(vrptw, G) 

   #println(G) 

 

   set_vertex_packing_sets!(vrptw, [[(G,i),(G, i + n(data) - r(data)) ] 

for i in 2*r(data) + 1:n(data) + r(data)]) 

   define_elementarity_sets_distance_matrix!(vrptw, G, [[c(data, (i, j), 

1) for j in 2*r(data) + 1:n(data) + r(data)] for i in 2*r(data) + 1:n(data) 

+ r(data)]) 
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   set_branching_priority!(vrptw, "x", 1) 

 

   return (vrptw, x, y) 

end 

 

APÊNDICE C – Arquivo solution implementado na linguagem de programação Julia para 

utilização no VRPSolver. 

import Base. 

 

show, Base.print 

 

mutable struct Solution 

   cost::Float64 

   routes::Array{Array{Int}} 

end 

 

recharge_options = 3 

 

# build Solution from the variables x 

function getsolution(data::DataVRPTW, x, y, objval, optimizer) 

   A_Clients, A_Recharging, dim, K, R = arcs_clients(data), 

arcs_recharging(data), 2*n(data)+1, [i for i in 1:recharge_options], [i 

for i in 1:2*r(data)] 

   route_number = 0 

   next = 0 

   adj_list = [[] for i in 1:dim] 

   for a in A_Clients 

      val = get_value(optimizer, x[a, 1]) 

      if val > 0.5 

         push!(adj_list[a[1]+1], a[2]) 

      end 

   end 

 

   for a in A_Recharging 

      for k in K 

         val = get_value(optimizer, y[a, k]) 

         if val > 0.5 

            push!(adj_list[a[1]+1], a[2]) 

         end 
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      end 

   end 

 

   visited, routes = [false for i in 2:dim], [] 

   for i in adj_list[1] 

      for path_id in 1:get_number_of_positive_paths(optimizer) 

         a = Tuple{Int64,Int64} 

         a = (0, i) 

         val = get_value(optimizer, x[(0, i), 1], path_id) 

         if val > 0 

            route_number = path_id    

         end 

      end 

      println(route_number)       

      r, prev = [], 0 

      push!(r, i) 

      visited[i] = true 

       

      for aux_next in adj_list[i+1] 

         if aux_next in R && i in R #in case it is an arc in A_Recharging 

            for k in K 

               val = get_value(optimizer, y[(i,aux_next), k], 

route_number) 

               if val > 0 

                  next, prev = aux_next, i 

               end 

            end 

         else #in case it is an arc in A_client 

            val = get_value(optimizer, x[(i,aux_next), 1], route_number) 

            if val > 0 

               next, prev = aux_next, i 

            end    

         end 

      end 

      maxit, it = dim, 0 

      while next != 0 && it < maxit 

         push!(r, next) 

         visited[next] = true 

         aux = next 
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         for aux_next in adj_list[next+1] 

            if aux_next in R && aux in R 

               for k in K 

                  val = get_value(optimizer, y[(aux,aux_next), k], 

route_number) 

                  if val > 0 

                     prev = aux 

                     next = aux_next 

                  end 

               end 

            else #in case it is an arc in A_client 

               val = get_value(optimizer, x[(aux,aux_next), 1], 

route_number) 

               if val > 0 

                  prev = aux 

                  next = aux_next 

               end   

            end 

         end 

         it += 1 

      end 

      (it == maxit) && error("Problem trying to recover the route from 

the x values. "* 

                              "Route cannot be recovered because the 

return to depot is never reached") 

      push!(routes, r)   

   end 

   return Solution(objval, routes) 

end 

 

function print_routes(solution) 

   for (i,r) in enumerate(solution.routes) 

      print("Route #$i: ") 

      for j in r 

         print("$j ") 

      end 

      println() 

   end 

end 
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contains(p, s) = findnext(s, p, 1) != nothing 

# read solution from file 

function readsolution(solpath) 

   str = read(solpath, String) 

   breaks_in = [' '; ':'; '\n';'\t';'\r'] 

   aux = split(str, breaks_in; limit=0, keepempty=false)  

   sol = Solution(0, []) 

   j = 3 

   while j <= length(aux) 

      r = [] 

      while j <= length(aux) 

         push!(r, parse(Int, aux[j])) 

         j += 1 

         if contains(lowercase(aux[j]), "cost") || 

contains(lowercase(aux[j]), "route") 

            break 

         end 

      end 

      push!(sol.routes, r) 

      if contains(lowercase(aux[j]), "cost") 

         sol.cost = parse(Float64, aux[j+1]) 

         return sol 

      end 

      j += 2 # skip "Route" and "#j:" elements 

   end 

   error("The solution file was not read successfully. This format is not 

recognized.") 

   return sol 

end 

 

# write solution in a file 

function writesolution(solpath, solution) 

   open(solpath, "w") do f 

      for (i,r) in enumerate(solution.routes) 

         write(f, "Route #$i: ") 

         for j in r 

            write(f, "$j ")  

         end 
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         write(f, "\n") 

      end 

      write(f, "Cost $(solution.cost)\n") 

   end 

end 

 

# write solution as TikZ figure (.tex)  

function drawsolution(tikzpath, data, solution) 

   open(tikzpath, "w") do f 

      write(f,"\\documentclass[crop,tikz]{standalone}\n") 

      write(f, 

"\\usetikzlibrary{arrows}\n\\usetikzlibrary{shapes.geometric}\n\\usetik

zlibrary {positioning}"* 

               

"\n\\pgfdeclarelayer{back}\n\\pgfsetlayers{back,main}\n\\makeatletter\n

\\pgfkeys{%"* 

               "\n/tikz/on 

layer/.code={\n\\def\\tikz@path@do@at@end{\\endpgfonlayer\\endgroup\\ti

kz@path@do@at@end}%"* 

               "\n\\pgfonlayer{#1}\\begingroup%\n 

}%\n}\n\\makeatother\n\\begin{document}\n") 

 

      # get limits to draw 

      pos_x_vals = [i.pos_x for i in data.G′.V′] 

      pos_y_vals = [i.pos_y for i in data.G′.V′] 

      scale_fac = 1/(max(maximum(pos_x_vals),maximum(pos_y_vals))/10) 

      write(f,"\\begin{tikzpicture}[thick, scale=1, every 

node/.style={minimum size=0.6cm, scale=0.4}, triangle/.style = 

{fill=white, regular polygon, regular polygon sides=6, scale=1.1, inner 

sep=0cm}]\n") 

      x_plot_depot, y_plot_depot = 0, 0 

      for i in data.G′.V′ 

         x_plot, y_plot = scale_fac*i.pos_x, scale_fac*i.pos_y  

         if i.number_vertex == 0 # plot depot 

            write(f, "\t\\node[draw, line width=0.1mm, rectangle, 

fill=red, inner sep=0.05cm, scale=0.9] (v$(i.number_vertex)) at 

($(x_plot),$(y_plot)) {\\footnotesize $(i.number_vertex)};\n") 

            x_plot_depot, y_plot_depot = x_plot, y_plot 

         elseif i.number_vertex < 2*r(data) + 1 
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            write(f, "\t\\node[draw, line width=0.1mm, triangle, 

fill=yellow, inner sep=0.05cm] (v$(i.number_vertex)) at 

($(x_plot),$(y_plot)) {\\footnotesize $(i.number_vertex)};\n") 

         elseif i.number_vertex < 2*n(data) + r(data) 

            write(f, "\t\\node[draw, line width=0.1mm, circle, 

fill=white, inner sep=0.05cm] (v$(i.number_vertex)) at 

($(x_plot),$(y_plot)) {\\footnotesize $(i.number_vertex)};\n") 

         end 

      end 

       

      #write deposit again in case there is a vertice in the same 

position, to guarantee the deposit will be on the top 

      write(f, "\t\\node[draw, line width=0.1mm, rectangle, fill=red, 

inner sep=0.05cm, scale=0.9] (v$(0)) at ($(x_plot_depot),$(y_plot_depot)) 

{\\footnotesize $(0)};\n") 

       

      write(f, "\\begin{pgfonlayer}{back}\n") 

      for (idr,r) in enumerate(solution.routes) 

         prev = 0 

         for i in r 

            a = (prev,i) 

            edge_style = (prev == 0 || i == 0) ? "dashed,line 

width=0.2pt,opacity=.4" : "line width=0.4pt" 

            write(f, "\t\\path[->,$(edge_style)] (v$(a[1])) edge node {} 

(v$(a[2]));\n") 

            prev = i 

         end 

         write(f, "\t\\path[->,dashed,line width=0.2pt,opacity=.4] 

(v$prev) edge node {} (v0);\n") 

      end 

      write(f, "\\end{pgfonlayer}\n\\end{tikzpicture}\n") 

      write(f, "\\end{document}\n") 

   end 

end 

APÊNDICE D – Arquivo run implementado na linguagem de programação Julia para 

utilização no VRPSolver. 

using JuMP, VrpSolver, ArgParse 

 

include("data.jl") 
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include("model.jl") 

include("solution.jl") 

 

function parse_commandline(args_array::Array{String,1}, 

appfolder::String) 

   s = ArgParseSettings(usage="##### VRPSolver #####\n\n"* 

    "  On interactive mode, call main([\"arg1\", ..., \"argn\"])", 

exit_after_help=false) 

   @add_arg_table s begin 

      "instance" 

         help = "Instance file path" 

      "--cfg", "-c" 

         help = "Configuration file path" 

         default = "$appfolder/../config/VRPTW_set_1.cfg" 

      "--ub","-u" 

         help = "Upper bound (primal bound)" 

         arg_type = Float64 

         default = 10000000.0 

      "--enable_cap_res","-e" 

         help = "Enable capacity resource" 

         action = :store_true 

      "--sol","-s" 

         help = "Solution file path (e.g., see sol/C203.sol)" 

      "--out","-o" 

         help = "Path to write the solution found" 

      "--tikz","-t" 

         help = "Path to write the TikZ figure of the solution found." 

      "--nosolve","-n" 

         help = "Does not call the VRPSolver. Only to draw a given 

solution." 

         action = :store_true 

      "--batch","-b"  

         help = "batch file path"  

   end 

   return parse_args(args_array, s) 

end 

 

function run_vrptw(app::Dict{String,Any}) 

   println("Application parameters:") 
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   for (arg,val) in app 

      println("  $arg  =>  $(repr(val))") 

   end 

   flush(stdout) 

 

   instance_name = split(basename(app["instance"]), ".")[1] 

 

   data = readVRPTWData(app["instance"]) 

 

   if app["sol"] != nothing 

      sol = readsolution(app["sol"]) 

      app["ub"] = (sol.cost < app["ub"]) ? sol.cost : app["ub"] # update 

the upper bound if necessary 

   end 

 

   solution_found = false 

   if !app["nosolve"] 

      (model, x, y) = build_model(data, app) 

      optimizer = VrpOptimizer(model, app["cfg"], instance_name) 

      set_cutoff!(optimizer, app["ub"]) 

    

      (status, solution_found) = optimize!(optimizer) 

      if solution_found 

         sol = getsolution(data, x, y, get_objective_value(optimizer), 

optimizer) 

      end 

   end 

 

   println("########################################################") 

   if solution_found || app["sol"] != nothing # Is there a solution? 

      print_routes(sol) 

      println("Cost $(sol.cost)") 

      if app["out"] != nothing 

         writesolution(app["out"], sol) 

      end 

      if app["tikz"] != nothing 

         drawsolution(app["tikz"], data, sol) # write tikz figure 

      end 

   elseif !app["nosolve"] 
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      if status == :Optimal 

         println("Problem infeasible") 

      else 

         println("Solution not found") 

      end 

   end 

   println("########################################################") 

end 

 

function main(args) 

   appfolder = dirname(@__FILE__) 

   app = parse_commandline(args, appfolder) 

   isnothing(app) && return 

   if app["batch"] != nothing 

      for line in readlines(app["batch"]) 

         if isempty(strip(line)) || strip(line)[1] == '#' 

            continue 

         end 

         args_array = [String(s) for s in split(line)] 

         app_line = parse_commandline(args_array, appfolder) 

         run_vrptw(app_line) 

      end 

   else 

      run_vrptw(app) 

   end 

end 

 

if isempty(ARGS) 

   main(["--help"]) 

else 

   main(ARGS) 

end 
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