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RESUMO 

Nos últimos anos o Problema de Roteamento de Veículos (PRV) tem atraído cada 

vez mais a atenção de pesquisadores devido à grande dificuldade de solução e sua 

presença em várias situações do cotidiano. Em decorrência disso, tem havido um 

grande esforço para desenvolver algoritmos cada vez mais robustos, ágeis e 

flexíveis e que possam ser modelados com base no cenário que descreve o 

problema. O Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (PRVC) é uma 

versão do PRV e consiste em encontrar um conjunto de rotas a serem seguidas por 

uma frota de veículos homogêneos, os quais devem atender a um conjunto de 

clientes. O objetivo é minimizar o custo total das rotas respeitando as seguintes 

restrições: i) as rotas devem iniciar e terminar no mesmo centro de distribuição; ii) 

cada cliente deve ser visitado uma única vez e sua demanda deve ser atendida 

integralmente por apenas um veículo e iii) a soma das demandas dos clientes 

incluídos em uma rota não pode exceder a capacidade do veículo. Problemas desta 

natureza podem ser classificados como NP-Hard, ou seja, possuem ordem de 

complexidade não polinomial e normalmente são resolvidos com uso de algoritmos 

heurísticos e meta-heurísticos. Neste trabalho investigou-se a otimização do PRVC 

usando Algoritmo Genético (AG) com representações cromossômicas e heurísticas 

alternativas. Para tanto, foram propostas três estratégias, cada uma delas 

empregando um modelo diferente de representação cromossômica para codificação 

da solução no AG. Além disso, foram empregadas as heurísticas de Gillett e Miller 

para gerar soluções que são incluídas na população inicial do AG e Subida/Descida 

de Encosta para refinamento das soluções, após um certo número de gerações sem 

melhoria. Nos experimentos realizados, os resultados obtidos pelas estratégias 

propostas foram comparados entre si e também com os melhores resultados 

encontrados na literatura para um conjunto de instâncias conhecidas. Pode-se 

constatar, a partir desses experimentos, que as estratégias apresentaram bons 

resultados tanto no que tange a qualidade das soluções quanto ao tempo 

computacional dispendido. Em adição, foi possível avaliar a viabilidade de cada uma 

das representações cromossômicas empregadas, além da contribuição das 

heurísticas no processo de convergência do AG.  

Palavras-chave: Roteamento de Veículos Capacitado, Algoritmos Genéticos, 

Representação Cromossômica, Heurísticas. 



 

ABSTRACT 

 

In recent years, the Vehicle Routing Problem (VRP) has attracted an increasing 

attention from researchers due to the great difficulty of its solution and its presence in 

various practical situations. As consequence, there has been great effort to develop 

more robust, agile and flexible algorithms that can be modeled according to the 

scenario that describes the problem. The Capacitated Vehicle Routing Problem 

(CVRP) is a version of VRP and consists in determining a set of routes to be followed 

by a fleet of homogeneous vehicles, which must serve a set of customers. The 

objective is to minimize the total cost of the routes subject to the following 

restrictions: i) routes must start and end in the same distribution center; ii) each 

customer must be visited once and its demand must be met in full by only one 

vehicle and iii) the sum of customers' demands included in a route cannot exceed the 

vehicle capacity. The CVRP belongs to the class of NP-hard problems, that is, 

problems whose the solution usually requires non-polynomial complexity time 

algorithms and because of this are usually resolved with the use of heuristic and 

metaheuristics algorithms. In this work, it was investigated the optimization of CVRP 

using Genetic Algorithm (GA) with alternative chromosome representations and 

heuristics. To this end, three strategies, each one employing a different model of 

chromosome representation for encoding solution in AG were proposed. In addition, 

the heuristics of Gillett and Miller to generate solutions that are included in the initial 

population of GA and Hill-climbing for refinement of GA solutions, after a number of 

generations without improvement, were adopted. In the performed experiments, the 

results obtained by the proposed strategies were compared with each other and also 

with the best results found in the literature for a set of known instances. These 

experiments showed that the proposed strategies provided good results with respect 

to quality of solutions well as the computational cost. In addition, it was possible to 

evaluate the viability of each employed chromosome representation and the 

contribution of the heuristics in the convergence process of GA. 

 

Keywords: Capacitated Vehicle Routing Problem, Genetic Algorithms, Chromosome 
Representation, Heuristics. 
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1. INTRODUÇÃO 

No ambiente coorporativo, a competitividade vem se intensificando 

significativamente ao longo do tempo. Acompanhar o desenvolvimento competitivo é 

fundamental para a sobrevivência das empresas. Por outro lado, os critérios de 

competitividade estão cada vez mais complexos e em constante mudança. O 

mercado se coloca a cada dia mais exigente quanto à qualidade dos bens e serviços 

(FERREIRA, 2010). Essas exigências alinhadas à necessidade de redução de 

custos, incitam as empresas a proporcionar seu diferencial de forma a gerar o menor 

custo possível. 

Neste contexto, a otimização dos processos produtivos no ambiente industrial 

tem sido objeto de estudo e pesquisa nas mais diversas áreas de conhecimento, 

como em gestão de negócios, economia, logística, entre outras (KUNNATHUR et al., 

2004; HEINONEN; PETTERSSON, 2007). 

Na área de logística, por exemplo, o roteamento de veículos vem ganhando 

um espaço e se tornando um diferencial no mercado. Reduzir o prazo de entrega, 

aumentar a disponibilidade de produtos e insumos, efetuar entregas com hora 

determinada e cumprimento dos prazos são algumas exigências impostas às 

empresas. 

De acordo com as definições encontradas na literatura, o sistema logístico 

deve responder racional e eficazmente às variações constantes do mercado, 

mantendo um nível estabelecido de serviço ao cliente, não ultrapassando o nível de 

investimento permitido e atendendo a todos os aspectos quantitativos relacionados 

(FRANCISCHINI; GURGEL, 2002). 

Segundo Pozo (2007), a logística tem como função estudar a maneira como a 

administração pode otimizar os recursos de suprimento, estoque e distribuição dos 

produtos e serviços com que a empresa se mostra no mercado, através de 

planejamento, organização e controle efetivo de suas atividades, flexibilizando os 

fluxos dos produtos e materiais. Deste modo, a logística está alinhada com a 

administração dos pedidos, com o suprimento de materiais, com o controle de 

estoque de matéria-prima, materiais auxiliares e de manutenção, as peças em 

processo e o estoque acabado, com o sistema de planejamento e controle da 

produção, e com o sistema de movimentação e distribuição dos produtos e serviços. 
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Devido à magnitude dos custos associados a esta atividade, o roteamento de 

veículos se torna um instrumento de vital importância para um planejamento eficaz 

da distribuição logística. As atividades relacionadas à distribuição física buscam 

maximizar a qualidade e a produtividade, de forma a garantir um melhor 

aproveitamento dos recursos, bem como a diminuição do custo e tempo do 

percurso. O aumento do número de entregas e sua dispersão geográfica em função 

da política de redução de estoque que as empresas têm adotado as levam a efetuar 

pedidos menores e com maior frequência, impactando significativamente nas 

operações e nos custos associados à distribuição. Concomitantemente, aumentam 

as exigências dos clientes com relação ao prazo, datas e horário de entrega, bem 

como, a pressão para diminuição do custo de distribuição (CUNHA , 1997). 

Os Problemas de Roteamento de Veículos (PRV) são geralmente de difícil 

solução. Entretanto, seus equacionamentos representam significativo impacto 

econômico para as atividades que envolvem movimentação de produtos, materiais e 

serviços, além de outras atividades que envolvem a dinâmica do roteamento. De 

modo geral o PRV consiste em definir uma sequência de paradas que uma frota de 

veículos deverá cumprir para atender a demanda de dados clientes, respeitando as 

restrições operacionais impostas. Os objetivos mais comuns do PRV são; minimizar 

distância total percorrida, otimizar tempo de transporte, minimizar número de 

veículos necessários e minimizar o custo total das rotas. 

Xu et al. (2001) enfatizam as principais ramificações do PRV como sendo: o 

Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (PRVC), que considera uma frota 

homogênea de veículos de capacidade limitada, localizados inicialmente no mesmo 

centro de distribuição onde a única restrição imposta é a capacidade do veículo; o 

Problema de Roteamento de Veículos com Coleta e Entrega (PRVCE), onde as 

demandas dos clientes podem ser divididas em duas partes, a coleta em um local e 

a entrega em outro; e o Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo 

(PRVJT), que é uma generalização do PRVC, incluindo uma janela de tempo como 

intervalo obrigatório para o início e término do atendimento a um dado cliente. 

No PRVC, foco deste trabalho, uma frota homogênea de veículos deve partir 

do centro de distribuição, para atender a demanda dos clientes e retornar ao centro 

de distribuição de forma que o custo total das rotas seja mínimo. Impõe-se a 
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restrição de capacidade, estabelecendo que a demanda total do veículo não exceda 

sua capacidade. 

As técnicas usualmente aplicadas na solução de problemas de roteamento de 

variam desde algoritmos com base em heurísticas ou meta-heurísticas, até métodos 

exatos para problemas de pequeno porte. 

Reeves (1993) define heurística como uma técnica que busca boas soluções 

subótimas com um custo operacional aceitável, sem a garantia de soluções ótimas 

e, em muitos casos, que não é capaz de afirmar quão próxima uma solução factível 

está da solução ótima. Além da teoria da complexidade computacional representar 

uma forte justificativa para a utilização de métodos heurísticos e meta-heurísticos na 

resolução de Problemas de Roteamento de Veículos, outro forte argumento 

apresentado pelo autor corresponde à possibilidade de modelar o problema real com 

maior precisão, uma vez que as heurísticas são mais flexíveis e aptas a operar com 

função objetivo e/ou restrições mais complicadas e mais realistas se comparadas 

aos algoritmos exatos. 

Desta forma, pode-se entender heurística como um método que, baseado na 

“intuição” ou previsão, é capar de produzir uma boa solução para um determinado 

problema, mas não assegura que ela seja a solução ótima. 

Não obstante, a meta-heurística é um conjunto de conceitos que podem ser 

utilizados para definir métodos heurísticos aplicáveis a um extenso conjunto de 

problemas. Para Wassan e Osman (2002), uma meta-heurística pode ser definida 

como um procedimento mestre iterativo que guia e modifica a sequência de 

operações heurísticas subordinadas, a fim de produzir soluções de alta qualidade de 

maneira eficiente. Considera-se a combinação inteligente de diferentes técnicas para 

explorar melhor o espaço de busca usando técnicas adaptativas, como técnicas de 

aprendizado enquanto se processa o método. 

 Para Laporte et al. (2000), uma tendência de pesquisa a ser perseguida é o 

desenvolvimento de meta-heurísticas mais simples, rápidas e robustas que, mesmo 

com algum prejuízo à qualidade da solução, permitam a sua incorporação em 

pacotes comerciais.  

Segundo Cunha (1997) os métodos heurísticos e meta-heurísticos  reúnem 

técnicas mais avançadas, como as meta-heurísticas Busca Tabu (Tabu Search), 

Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithms), Arrefecimento Simulado (Simulated 
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Annealing), Otimização por Colônia de Formigas (Ant Colony Optimization), 

Otimização por Enxame de Partículas (Particle Swarm Optimization), Algoritmos 

Evolucionários (Evolutionary Algorithms), Busca em Vizinhança Variável (Variable 

Neighborhood Search), Meta-heurísticas Hibridas (Hybrid Metaheuristics). 

Ao estudar o Problema de Roteamento de Veículos, outra opção de método a 

ser empregado é analisar todas as combinações possíveis para conhecer a melhor 

solução. Se o espaço de busca é pequeno, a utilização desta técnica se torna viável, 

mas infelizmente os problemas reais normalmente possuem um número de 

combinações extenso, além de possuírem inúmeras restrições, o que inviabiliza a 

análise de todas as combinações, também conhecida como busca exaustiva. 

Assim, a escolha do algoritmo empregado na solução de problemas de 

roteamento de veículos é um processo de extrema importância, visto que um 

algoritmo bem definido poderá proporcionar uma melhor relação custo/benefício ao 

definir as rotas. 

 Neste trabalho é empregada a meta-heurística Algoritmos Genéticos (AGs) 

que manipula um conjunto de cromossomos, onde cada um deles representa uma 

possível solução do problema. Deste modo, a escolha da representação 

cromossômica é uma etapa importante para o desenvolvimento do AG, uma vez que 

está diretamente relacionada com a qualidade das soluções encontradas bem como 

com o tempo computacional gasto para encontrá-las. 

 

http://www.springer.com/engineering/computational+intelligence+and+complexity/book/978-3-642-30670-9
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1.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

A maioria dos problemas de roteamento de veículos (PRV) encontrados na 

prática apresenta alto grau de dificuldade para otimização e normalmente são 

resolvidos por métodos heurísticos e meta-heurísticos, que buscam respostas 

ótimas ou subótimas em tempo computacional viável. Este é o caso do Problema de 

Roteamento de Veículos Capacitado (PRVC), que pode ser definido como uma 

extensão do PRV. O PRVC consiste em definir uma sequência de paradas para 

estabelecer rotas que devem ser seguidas por uma frota homogênea de veículos 

com capacidade limitada, tendo como ponto de início e término um único centro de 

distribuição, e seu objetivo pode ser minimizar o custo total das rotas, ou otimizar o 

tempo total do percurso. Neste trabalho considera-se a minimização do custo total 

das rotas. 

Atualmente, como sugere Cunha (2006), muitos dos pacotes de roteamento 

de veículos disponíveis no mercado ainda empregam bases heurísticas antigas, 

como a heurística de economias de Clarke e Wright (1964) ou de varredura de Wren 

e Holiday (1972) e de Gillett e Miller (1974). 

Existem diversas pesquisas que visam encontrar melhores técnicas de 

otimização, quer seja por abordagens inovadoras ou pela combinação e otimização 

de abordagens existentes, que são compatíveis com certos grupos de problemas, 

com características próprias. Entretanto, nas pesquisas realizadas não foram 

encontrados trabalhos que empregam AG na otimização do PRVC, comparando 

diferentes representações cromossômicas e que consideram características 

topológicas do cenário que representa o problema para decidir quais heurísticas 

devem ser utilizadas.  

Deste modo, o objeto de investigação deste trabalho é: as heurísticas e 

representações cromossômicas alternativas apresentadas neste trabalho podem 

influenciar o desempenho dos AGs na otimização do PRVC, melhorando a qualidade 

da solução encontrada? 
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1.2. OBJETIVOS 

Para uma melhor compreensão, os objetivos foram divididos em objetivo geral 

e objetivos específicos. 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

Investigar o desempenho dos AGs na otimização do PRVC usando 

heurísticas e representações cromossômicas alternativas. Para tanto, foram 

propostas três estratégias, cada uma delas empregando uma representação 

cromossômica diferente para codificar uma solução. Além disso, foram empregadas 

a heurística de Gillett e Miller para gerar soluções iniciais usadas pelos AGs e a 

heurística Subida/Descida de Encosta para refinamento das soluções, após um certo 

número de gerações sem melhoria. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Investigar o PRV e suas ramificações; 

Pesquisar e identificar na literatura as técnicas e algoritmos aplicados na 

solução do PRVC; 

Desenvolver um modelo computacional para cada uma das estratégias 

propostas; 

Avaliar o desempenho dos AGs, considerando-se as três estratégias 

propostas, na solução de instâncias (exemplares) do PRVC encontradas em 

Christofides (1985)1 e TSPLIB (1995)2; 

Analisar e comparar os resultados obtidos pelas estratégias propostas, bem 

como compará-los aos melhores resultados encontrados na literatura, a fim de 

identificar a influências das heurísticas e representações cromossômicas propostas 

no desempenho dos AGs. 

 

                                                      
1 Biblioteca contendo instâncias do PRVC. Disponível em: http://www.coin-or.org/SYMPHONY/ branchandcut/VRP /data/ 

index.htm.old#E, acessado em 01/10/2014. 
2 Biblioteca contendo instâncias do PRVC. Disponível em: http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/, 

acessado em 01/10/2014. 
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1.3. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Esta pesquisa não tem como objetivo avaliar todas as técnicas empregadas 

na resolução do PRVC presentes na literatura. Como pode ser visto no capítulo 3 

onde é apresentada a fundamentação teórica, cada técnica de otimização tem suas 

vantagens e limitações. Como ressaltam Wolpert e Macready (1995), é pouco 

provável que exista uma única técnica que seja melhor que todas as outras para 

uma grande variedade de problemas e restrições. 

O estudo está centrado em propor e analisar o desempenho de três 

estratégias, com o uso dos AGs, para a solução do PRVC. 

Vale ressaltar também que as estratégias propostas neste trabalho foram 

aplicadas apenas às instâncias Christofides (1985) e TSPLIB (1995) que consideram 

até 30 clientes. 

 

1.4. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O PRV vem atraindo cada vez mais a atenção dos pesquisadores devido à 

sua ampla aplicabilidade no campo da Pesquisa Operacional (PO) e, principalmente, 

por sua importância econômica na gestão estratégica do sistema de distribuição e 

logística. Segundo Fisher et al.(1997) de 10% a 15% do valor final das mercadorias 

comercializadas no mundo correspondem ao custo de transporte. 

A crescente busca por soluções eficientes para problemas de Otimização 

Combinatória (OC) como, por exemplo, o PRV, motiva os pesquisadores no sentido 

de desenvolver algoritmos eficientes dotados de heurísticas sofisticadas, que, 

independente de mudanças no cenário, respondam de maneira satisfatória e com 

um custo computacional aceitável. 

A revisão da literatura indica que existem diversas pesquisas acerca das 

técnicas de otimização em tarefas de roteamento de veículos. Contudo, não foram 

encontrados trabalhos que apresentem e comparem estratégias com heurísticas e 

representações cromossômicas distintas para os AGs na solução do PRVC. Assim, 

pode-se destacar como principal contribuição deste trabalho a avaliação do 

desempenho dos AGs usando diferentes representações cromossômicas, além das 
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heurísticas de Gillett e Miller e Subida/Descida de Encosta, contempladas nas 

estratégias propostas. 

 

1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação é composta por 6 capítulos. O Capítulo 1 tem caráter 

introdutório e contextual, e apresenta a formulação do problema, os objetivos gerais 

e específicos, a delimitação do estudo, além da justificativa e contribuições.  

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, uma revisão bibliográfica, a 

taxonomia do PRV e alguns algoritmos aplicados na sua solução. 

O Capítulo 3 descreve os materiais e os métodos utilizados no trabalho. 

O Capítulo 4 apresenta três estratégias propostas (A, B e C) com diferentes 

representações cromossômicas e heurísticas para a solução do PRVC. 

O Capítulo 5 apresentam os resultados obtidos nos experimentos realizados 

com as instâncias TSPLIB (1995) e Christofides (1985). Ainda neste capítulo, são 

comparados os resultados obtidos nos experimentos com os resultados encontrados 

na literatura. 

Por fim, no Capítulo 6, são expostas as conclusões dessa pesquisa, além das 

propostas para trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esse capítulo apresenta a fundamentação teórica necessária para o bom 

entendimento do trabalho e segue a seguinte estrutura: discute-se, primeiramente, o 

Problema do Caixeiro Viajante (PCV) e o Problema de Múltiplos Caixeiros Viajantes 

(PMCV), dos quais se deriva o Problema de Roteamento de Veículos Capacitado 

(PRVC). Em seguida, descreve-se o PRV, bem como o PRVC e algumas 

ramificações. Por fim, são abordadas algumas técnicas empregadas na resolução do 

PRVC encontradas na literatura, com ênfase nos Algoritmos Genéticos e nas 

heurísticas de Gillett e Miller e Subida/Descida de Encosta. 

 

2.1. PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE 

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV), conhecido também como Traveling 

Saleman Problem (TSP) foi um dos primeiros tipos de problema em roteamento a 

ser estudado. O PCV consiste em encontrar a menor rota possível, a partir do ponto 

de origem, a fim de percorrer um conjunto de cidades (pontos), visitando cada uma 

delas exatamente uma única vez. Objetivando representar com mais fidelidade os 

diferentes tipos de problemas que envolvem o roteamento, ao longo do tempo vêm-

se incorporando restrições ao PCV. De acordo com Cunha (2000), os problemas de 

roteamento podem ser vistos como Problema de Múltiplos Caixeiros Viajantes com 

restrições de capacidade e outras restrições que dependem da aplicação.  

Para Helsgaun (2006), o Problema do Caixeiro Viajante é provavelmente o 

mais conhecido e intensamente estudado problema de otimização combinatória da 

história. 

Segundo Belfiore (2006), o PCV é um problema de otimização combinatória 

que consiste na determinação do ciclo denominado hamiltonianos. Sua origem 

advém de Willian Rowan Hamilton que propôs um jogo, cujo desafio consistia em 

encontrar uma rota através dos vértices de um dodecaedro de tal modo que a rota 

iniciasse e terminasse no mesmo vértice, sem nunca repetir uma visita. Assim, o 
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objetivo do PCV é encontrar em um grafo3 ),( AVG   (onde },...{ 1 nvvV   é conjunto 

de vértices representando cidades ou consumidores e },;:),{( VvvjivvA jiji  é 

um conjunto de arcos ligando os vértices, cidades ou consumidores) o roteiro, de 

forma que todos os vértices sejam visitados uma única vez. 

A Figura 1 ilustra o grafo do jogo proposto por Willian Rowan Hamilton, cujo 

objetivo é fornecer uma rota de custo mínimo (GOLDBARG; LUNA, 2000).  

 

Figura 1 – Representação do grafo do Jogo de Hamilton. 

 

Fonte: Goldbarg e Luna (2000). 

 

Apesar de Hamilton não ter sido o pioneiro na proposição desse problema, foi 

o jogo que o difundiu. Desta forma, a solução apresentada na Figura 2 passou a ser 

denominada Ciclo Hamiltoniano em sua homenagem. Por conseguinte, um grafo 

conexo é dito Hamiltoniano se existe um ciclo contendo todos os seus vértices 

(GOLDBARG; LUNA, 2000). 

 

Figura 2 - Uma solução para o Jogo de Hamilton. 

 

Fonte: Goldbarg e Luna (2000). 

                                                      
3 Grafo: objeto abstrato composto de duas entidades vértices e arcos, os vértices representam os pontos de 

demanda (cidades, clientes, máquina e etc.), e os arcos representam as ligações entre os vértices (CORMEN, 

2001).   
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Durante os anos de 1930, o matemático austríaco Karl Menger estudou um 

problema equivalente ao PCV, conhecido na época como “O Problema do 

Mensageiro”. Em suas publicações, discorreu acerca da solução óbvia da força bruta 

(ou busca exaustiva), que considera todas as permutações possíveis de cidades e 

sobre como a intuitiva forma de solucionar esse problema, conhecida como “O 

Vizinho Mais Próximo”, não leva a uma solução ótima em grande parte das 

instâncias (SCHRIJVER, 2005). 

Para Goto e Kawamura (2008), o PCV é caracterizado como um problema de 

otimização combinatória pertencente à categoria conhecida como NP-difícil e cuja 

complexidade é exponencial. Consequentemente, os métodos de solução aplicados 

às instâncias reais do PCV são, em geral, heurísticos, isto é, não asseguram a 

obtenção da solução ótima (CUNHA et al., 2002). Para problemas deste tipo a 

solução ótima poderia ser encontrada através de enumeração completa de todas as 

soluções possíveis, porém, mesmo com o avanço da tecnologia nas últimas 

décadas, isto se torna inviável a medida que o tamanho do problema aumenta. 

Neste sentido, para solução de problemas práticos, onde há um alto grau de 

complexidade, são utilizadas técnicas aproximativas que normalmente obtém 

soluções subótimas em tempo computacional aceitável. Tais técnicas são também 

conhecidas como heurísticas ou meta-heurísticas que, de acordo com Chaves 

(2005), procuram encontrar soluções próximas da otimalidade em um tempo 

computacional razoável, sem, no entanto, conseguir definir se a solução é ótima, 

nem quão próxima ela está da solução ótima. 

Segundo Laporte (1997), usando a teoria de grafos, o PCV pode ser definido 

em um grafo ),( AVG  . Existe uma matriz de custos )( ijcC   de modo que a cada 

arco ),( ji vv  é associado um custo ijc  representando a distância, custo ou tempo de 

viagem de iv  até jv . Se Vvvcc jijiij  ,: , a matriz C é simétrica; caso contrário, C 

é assimétrica. 
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2.2. PROBLEMA DE MÚLTIPLOS CAIXEIROS VIAJANTES 

O Problema de Múltiplos Caixeiros Viajantes (PMCV) pode ser entendido 

como uma variação do PCV. A diferença fundamental reside na quantidade de sub-

rotas que devem ser geradas, ou seja, faz-se necessário alocar mais de um caixeiro 

viajante para a resolução do problema como ilustrado na Figura 3. Deste modo, 

deve ser encontrada uma rota para cada caixeiro, todas iniciando e terminando em 

certo vértice buscando otimizar o resultado da soma total das sub-rotas geradas 

pelos caixeiros. 

 

 

Figura 3 – Exemplo do PMCV com quatro Caixeiros Viajantes. 

 

Fonte: O autor.  

 

 

Massuti e Castro (2007) defendem que, o PMCV conhecido também como 

Multiple Traveling Saleman Problem, é uma extensão do Problema do Caixeiro 

Viajante, podendo ser relacionado a diversas aplicações de cotidiano como, por 

exemplo, otimização de operações logísticas, otimização de produção, entre outras. 
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2.3. PROBLEMA DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS 

Segundo Vieira (2013), o Problema de Roteamento de Veículos consiste em 

determinar um roteiro (conjunto de rotas) a ser seguido por uma frota de veículos, de 

modo que a demanda de todos os clientes seja satisfeita, e que cada veículo 

regresse ao depósito de origem ao final do percurso. O objetivo é minimizar o custo 

total, o tempo do percurso ou distância total do percurso. 

Neste sentido, roteamento de veículos pode ser entendido como o processo 

de definição de rotas, ou itinerários, que matematicamente define o caminho que 

melhor atenderá uma função objetivo, sendo que, para cada ligação entre um par de 

pontos, há distância e custo associados. Com a finalidade de atendê-los, utilizam-se 

recursos disponíveis e define-se o ponto inicial e o ponto final do trajeto. A intenção 

é identificar o grupo de rotas que maximiza ou minimiza a função objetivo, 

respeitando as restrições operacionais, tais como, temporais, relacionadas ao 

horário de atendimento dos clientes, restrição de capacidade, restrição de 

disponibilidade de veículos (recursos), precedência de coleta e entrega que ocorre 

quando, por exemplo, a entrega de um produto deve ser precedida pela sua coleta, 

entre outras. 

Neste contexto, os Problemas de Roteamento de Veículos podem ser 

entendidos como uma extensão do Problema de Múltiplos Caixeiros Viajantes, ou 

seja, pode-se compreender como uma generalização do PMCV inserindo 

condicionantes, variáveis de decisão, penalizações e restrições de veículos, rotas e 

cliente (demanda), tais como, capacidade do veículo, característica da frota, horário 

para início e término de viagem, distância máxima percorrida, janela de tempo, 

locais de paradas fixas, tempo total da rota, entre outras. 

Segundo Cordeau et al. (2007) o PRV é um dos problemas mais populares no 

campo de otimização combinatória, além de ser uma generalização do também 

bastante conhecido PCV, o qual pode ser visto simplificadamente como um PRV de 

apenas um veículo. 

O PRV possui diversas aplicações práticas, envolvendo setores como 

indústria, comércio e serviços. Entre as aplicações pode-se destacar o transporte de 

pessoas, entrega e/ou coleta de mercadorias, coleta de lixo hospitalar, entrega de 

encomendas, operações de fretes, distribuição de jornais, distribuição de bebidas, 

distribuição de produtos químicos, entre outros (CORDENONSI; SANTOS, 2001). 
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Assis (2007) ressalta que o Problema de Roteamento de Veículos foi 

introduzido por Dantzig e Ramser (1959), tornando-se um dos problemas mais 

estudados na área de otimização combinatória, e tem por objetivo, de acordo com 

Larson e Odoni (1981), definir rotas entre o centro de distribuição e os pontos a 

serem visitados, buscando minimizar a distância total percorrida, o número de 

veículos ou o tempo de percurso.  

A Figura 4 ilustra um exemplo de roteamento de veículos a partir de um 

centro de distribuição, quatro rotas são estabelecidas para atender as demandas de 

18 clientes geograficamente dispersos.  

 

 

Figura 4 - Exemplo de roteamento de veículos a partir do centro de distribuição. 

 

 

Fonte: O autor.  

 

 

Para Christofides (1985) o PRV pode ser definido como problema de 

distribuição no qual os veículos localizados em um centro de distribuição central 

devem ser programados para visitar clientes geograficamente dispersos, de modo a 

atenderem suas demandas e retornarem ao centro de distribuição após as entregas.  

Uma das dificuldades de se modelar e solucionar um problema de roteamento 

advém da grande quantidade de condições que podem influenciar no tipo de 

problema, por exemplo, tamanho da frota, composição da frota, estrutura de custo 
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da frota, componentes do custo, natureza da demanda, condições e restrições de 

tráfego, número de viagens por veículo em um determinado período, tipo de entrega 

e coleta, distância e tempo e outras condições. Classificar adequadamente o 

problema permite uma maior compreensão dos aspectos mais relevantes. 

Segundo Partyka e Hall (2000), o Problema de Roteamento de Veículos é 

basicamente norteado por três fatores: 

 As variáveis de decisão estão relacionadas à alocação da demanda, quais 

devem ser atendidas por quais veículos, bem como, a programação e 

sequenciamento das rotas; 

 As restrições podem ser entendidas como condições que 

impreterivelmente devem ser atendidas, como, por exemplo, completar o 

roteiro com os recursos disponíveis, não exceder a capacidade do veículo, 

restrições de tempo (tempo total da jornada atendendo os limites impostos 

para jornada de trabalho dos motoristas e ajudantes), restrições de tráfego 

(velocidade de trafego, horário de trafego, tamanho máximo de veículos 

em determinadas vias), entre diversas outras restrições que são 

adicionadas em função do tipo do PRV; 

 Os objetivos principais definem a estratégia de roteamento. Pode se citar 

alguns objetivos mais abordados literatura, como por exemplo, minimizar a 

distância total percorrida (ou tempo gasto), minimizar o número de 

veículos, ou minimizar a combinação de custo de veículos e distância 

percorrida. 

 

O PRV pode ser representado por grafos, o que gera normalmente duas 

classes de problemas; problemas de roteamento em vértice e problemas de 

roteamento em arcos. No primeiro caso, as demandas estão localizadas em vértice, 

enquanto no segundo caso as demandas estão localizadas em arcos, e as rotas 

devem ser definidas sobre os arcos. 

Orloff (1974) discute sobre problemas gerais de roteamento, em que as 

demandas estão localizadas em vértice e em arcos, e as rotas são definidas 

atendendo às duas classes do problema, neste trabalho a rota deverá atender às 
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demandas dos vértices e dos arcos. Laporte e Osman (1995) fornecem uma 

bibliografia de quatro problemas de roteamento icônicos, divididos em problemas de 

roteamentos em vértice e problemas de roteamentos em arcos. Os autores 

apresentam o PCV e o PRV como problemas de roteamentos em vértice. Para o 

problema de roteamento em arcos, versam sobre o Problema do Carteiro Chinês 

(Chinese Postman Problem - CPP) e o Problema do Carteiro Rural (Rural Postaman 

Problem – RPP). 

Dentre os tipos de problemas de roteamento, esta dissertação versa 

especificamente sobre o Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (PRVC).  

Cunha (2006) afirma que, sob a ótica de otimização, os problemas de 

roteamento de veículos pertencem à categoria NP-hard, ou seja, possuem ordem de 

complexidade exponencial. Isso significa que, à medida que o tamanho do problema 

aumenta, o esforço computacional para resolvê-lo cresce exponencialmente. 

De acordo com Cunha (2000), o interesse em estudar o PRV decorre da 

combinação de dois fatores: a importância cada vez maior, no contexto logístico, dos 

problemas de roteirização e a sua complexidade matemática (problema 

combinatório, do tipo NP-difícil), o que torna impossível a obtenção de soluções 

ótimas para instâncias de grande porte, trazendo o desafio da busca de novas 

heurísticas mais eficientes. 

Neste sentido, para buscar a otimalidade da solução com custo 

computacional aceitável, é comum utilizar-se heurísticas e meta-heurísticas, que 

forneçam uma solução apropriada ao problema apresentado. Essa estratégia de 

solução baseia-se em uma abordagem intuitiva, de modo que a estrutura particular 

do problema pode ser considerada e explorada de forma inteligente (CUNHA, 1997). 

Ainda segundo Cunha (1997), em função da variedade dos problemas de 

roteamento em termos das suas restrições, as estratégias de solução baseadas em 

heurísticas são bastante específicas e, de certa forma, não conseguem produzir 

boas soluções para os problemas com características e restrições diferentes 

daquelas que foram levadas em consideração quando a estratégia foi planejada. 

Pidd (1996) salienta que para a aplicação dos métodos heurísticos, algumas 

questões devem ser definidas. Uma delas refere-se à definição de uma função 

objetivo. Essa função deve possibilitar a análise dos resultados e a avaliação de 

cada escolha possível com relação ao retorno associado às mesmas. A noção de 
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retorno não se refere somente a valor monetário, mas também a uma medida 

apropriada que poderia ser um problema de minimização, por exemplo, determinar a 

menor distância para determinado trajeto, ou de maximização, por exemplo, do 

número de clientes atendidos por determinado serviço. 

 Pirlot (1996) apresenta um detalhamento e uma análise de três meta-

heurísticas muito conhecidas. Para cada uma delas (Busca Tabu, Algoritmos 

Genéticos e Simmulated Anneling), Pirlot descreve a respectiva versão básica, 

ilustrada pela aplicação em um problema combinatório de otimização selecionado na 

literatura, bem como apresenta uma breve revisão bibliográfica e introdução à 

discussão de tópicos mais avançados, como ajuste de parâmetros, refinamentos de 

ideias básicas e aspectos teóricos, afirmando ser uma tendência a utilização de 

métodos híbridos, em que se utilizam duas ou mais meta-heurísticas 

concomitantemente. 

Neste contexto, este trabalho propõe o emprego os Algoritmos Genéticos 

para a solução do PRVC usando três estratégias com diferentes heurísticas e 

representações cromossômicas. 

 

 

2.3.1. Algumas versões do PRV 

São apresentadas nesse capítulo algumas das principais versões do PRV 

encontradas na literatura, bem como uma breve descrição das particularidades do 

PRVC. As versões apresentadas auxiliam no entendimento e compreensão do 

PRVC e no conhecimento das técnicas e estratégias empregadas em sua resolução.  

Conforme sugere Cunha (2000), na literatura existem diversas propostas que 

buscam caracterizar os variados tipos de problemas. Em geral, as diversas versões 

do PRV podem ser entendidas como derivações do PRVC com adições de 

restrições legais e/ou operacionais impostas ao veículo, percurso (rota) ou cliente 

(demanda). Algumas destas abordagens são descritas a seguir.  
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2.3.1.1 Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (PRVC) 

Para Laporte (1992) o PRVC é a versão mais simples do PRV no qual todos 

os clientes possuem a demanda definida previamente, que devem ser atendidas 

integralmente por apenas um veículo, a frota é homogênea, ou seja, todos os 

veículos são semelhantes e partem de um único centro de distribuição. Nessa 

versão do problema apenas a restrição de capacidade do veículo é imposta fazendo 

com que a soma da demanda de todos os clientes de uma rota não exceda a 

capacidade do veículo determinado à rota.  

Seja um grafo ),( AVG  , em que A é um conjunto de arcos, representando os 

caminhos que ligam os clientes entre si e ao centro de distribuição, os quais são 

representados por um conjunto de n + 1 vértices nV ,...,0 . A cada arco (vi,vj) é 

associado um custo, cij, representando o custo do trajeto do vértice i ao vértice j. 

Quando cij = cji, problema é reconhecido como simétrico, caso contrário o problema 

é identificado como assimétrico.  

Um conjunto K de veículos idênticos e com capacidade cv é alocado ao centro 

de distribuição. Para cara cliente v se associa uma demanda d. Para o centro de 

distribuição define-se d0 = 0. 

Neste contexto, o PRVC consiste em encontrar um conjunto de rotas, sendo 

que cada uma delas deve percorrida por um veículo, com o objetivo de minimizar o 

custo total do roteiro (conjunto de rotas) respeitando as seguintes restrições: 

 

 Cada rota deve iniciar e terminar no mesmo centro de distribuição. 

 Cada cliente deve ser visitado uma única vez e por um mesmo veículo. 

 A soma das demandas dos clientes incluídos em uma rota não pode 
exceder a capacidade do veículo. 



33 

 

A formulação matemática para o PRVC, adaptada de Vieira (2013), pode ser 

expressa da seguinte maneira:  
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(7) 

 Kkncjncixijk ,...,1,,...,1,,...,1},1,0{   (8) 

 

Na qual, 

 di   : demanda do cliente i; 

 k : veículo; 

 K : conjunto de veículos; 

 S : conjunto de clientes; 

 nc : Número de clientes; 

 v(S) : número mínimo de veículos para atender S; 

 cij : custo do percurso do vértice i ao vértice j;  

 ct : custo total do roteiro (conjunto de rotas); 

 xijk   : percurso do vértice i ao vértice j com o veículo k. 
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A Equação 2 assegura que K veículos serão utilizados partindo do centro de 

distribuição. A Equação 3 assegura que cada rota tenha seu início e término no 

centro de distribuição. 

A Equações 4 define que os clientes devem ser atendidos exatamente uma 

vez e a Equação 5 mantém o fluxo garantindo que o veículo que chega em um 

cliente saia dele, evitando que a rota termine precocemente. A Equação 6 evita que 

sejam formadas rotas que não incluam o centro de distribuição. Nesta restrição, v(S) 

representa o número mínimo de veículos necessários para atender o conjunto de 

clientes S. 

Para assegurar que o número de veículos usados para atender aos clientes 

do conjunto S não seja inferior a v(S), o mínimo necessário, a restrição 6 estabelece 

indiretamente que a capacidade do veículo não seja excedida. Contudo, para deixar 

explicita a formulação da restrição de capacidade, tem-se a Equação 7.  

Cabe ressaltar que é possível encontrar na literatura diversas outras 

formulações matemáticas para o PRVC. Outra informação importante é que, como 

todos os veículos possuem a mesma capacidade, e como as rotas convergem no 

centro de distribuição, não é necessário indicar o veículo destinado a cada rota, 

sendo assim, outra forma de representação seria simplesmente xij, em vez de xijk.. 

 

2.3.1.2 Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo 

(PRVJT)  

O PRVJT pode ser entendido como uma extensão do PRVC, no qual se 

acrescenta a restrição de janela de tempo. Existe uma janela de tempo mínimo e 

máximo associada ao atendimento de cada cliente e, o veículo deve respeitar a 

janela de tempo para atender ao cliente (ROPKE; CORDEAU, 2009). Também pode 

ser determinado o tempo em que o veículo deverá sair e retornar ao centro de 

distribuição e a janela de tempo de circulação da via. Deste modo, se o veículo 

chegar antes do instante definido para o início da janela de tempo, este deve 

esperar até o momento estabelecido para o início do atendimento ao cliente e, se 

chegar após o fechamento da janela de tempo, o cliente pode não ser atendido. 
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Na literatura é possível encontrar dois tipos de problemas com restrição de 

Janela de Tempo; Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo 

Rígida (PRVJTR) e Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo 

Flexível (PRVJTF). No primeiro modelo as restrições de Janela de Tempo não 

podem ser violadas, no segundo modelo é possível adiantar ou atrasar a entrega em 

relação à janela de tempo mediante a adição de penalizações. Entre os trabalhos 

que versam sobre o PRVJT pode citar: Vieira (2013), Graça (2009), Ropke e 

Pisinger (2006), Bard et al. (2002), Tan et al. (2001) , Lau e Liang (2001),   Nanry e 

Barnes (2000), Kolen et al. (1987), Chiang e Russell (1997), entre outros. 

 

2.3.1.3 Problema de Roteamento de Veículos com Entrega Fracionada 

(PRVEF) 

No PRVEF o cliente pode ser atendido por K veículos, a demanda pode ser 

atendida parcialmente por cada veículo até sua totalização. A restrição de 

capacidade do veículo também é imposta. Sendo assim, a capacidade do veículo 

não pode ser violada, garantindo que a soma das frações das demandas dos 

clientes visitados por um dado veículo não exceda sua capacidade. Entre os 

trabalho que abordam o PRVEF pode-se citar: Archetti et al. (2003); Belenguer et al. 

(2000); Dror et al. (1994); Frizzell e Giffin (1992); Dror e Trudeau (1990), entre 

outros. 

 

2.3.1.4 Problema de Roteamento de Veículos com Coleta e Entrega 

(PRVCE) 

De acordo com Ropke e Cordeau (2009), o PRVCE é outra variação do PRVC 

onde existe um pedido associado a duas localizações: uma origem, onde uma dada 

demanda necessita ser coletada, e um destino, onde a demanda coletada precisa 

ser entregue. Desse modo, cada rota deve satisfazer um par de restrições de 

precedência, ou seja, para o pedido, a origem necessita preceder o destino e ambas 

as localidades devem ser visitadas pelo mesmo veiculo. 
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Toth e Vigo (2002) explicam que, no PRVCE, cada cliente ci está associado 

com duas quantidades dc e de, que representam a demanda de produtos para ser 

coletados e entregues no cliente ci, respectivamente. Para cada cliente ci, vi indica o 

vértice que está na origem da demanda e vj representa o vértice de destino da 

demanda recolhida. Pode se entender o PRVCE como outra variação do PRVC 

onde a demanda de cada cliente é composta por ordens de coletas e entregas. 

Consideram-se casos em que as entregas se iniciam a partir do centro de 

distribuição e as coletas são realizadas até o mesmo centro de distribuição no final 

da rota. É importante ressaltar uma característica deste tipo de problema, em 

qualquer rota pode conter mistura de ordens de coleta e entrega. 

 

2.3.1.5 Problema de Roteamento de Veículos com Frota Heterogênea 

(PRVFH) 

No PRVFH, além das decisões sobre roteamento, também é necessário 

escolher o veículo mais apropriado à demanda, de modo que melhor atenda aos 

objetivos definidos para o roteamento, seja otimizar custos, reduzir percurso, reduzir 

número de veículos, entre outros. Neste tipo de problema a frota é composta de 

veículos com capacidades e características distintas, sendo assim, o custo total da 

rota está diretamente relacionado ao veículo escolhido, uma vez que os veículos têm 

capacidades distintas. Esse problema se diferencia do PRVC exclusivamente pelo 

fato de que os veículos apresentam capacidade e característica específica.  Entre os 

trabalhos que abordam o PRVEF pode-se citar: Ferreira (2011), Taillard (1999), 

Cunha (1997), Rochat e Semet (1994), Cunha (1997) entre outros. 

 

2.3.1.6 Problema de Roteamento de Veículos Periódico (PRVP) 

O PRVP é outra extensão do PRV, em que um conjunto de clientes deve ser 

visitado em um ou mais dias de um dado horizonte tempo. São associadas possíveis 

combinações de dias de visitas para cada cliente. Por exemplo, pode-se observar 

este tipo de problema presente em roteamento de coleta para lixo, onde uma frota 
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de veículos é disponibilizada em cada dia, e cada veículo parte do centro de 

distribuição, visita os clientes pertencentes à rota e ao final da rota retorna ao centro 

de distribuição. O problema consiste em programar as visitas aos clientes e em 

estabelecer as rotas dos veículos em cada dia do horizonte de tempo, atendendo os 

objetivos do roteamento (otimizar custo, reduzir percurso, otimizar tempo, etc.), 

respeitando as restrições operacionais. 

 

2.3.1.7 Outras versões derivadas da combinação de restrições do PRV 

É possível encontrar na literatura outras variações do problema de 

roteamento de veículos, derivadas da combinação de restrições, como por exemplo:  

 Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo e Entregas 

Fracionadas (PRVJTEF): este problema é combinação do PRVJT, onde os 

clientes podem exigir entrega durante um dado intervalo de tempo, como 

PRVEF no qual um cliente pode ser visitado por mais de um veículo. 

 Problema de Roteamento de Veículos com Coleta e Entrega e Janela de 

Tempo (PRVCEJT): o problema consiste na combinação do PRVCE com 

adição das restrições de janela de tempo nativas do PRVJT. 

 Problema de Roteamento de Veículos com Frota Heterogênea e Janela de 

Tempo (PRVFHJT): este problema é outra variação do PRV onde se 

combinam as restrições do PRVFH e as restrições de Janela de tempo. 

Adicionando-se a este problema relaxação de entregas completas origina-

se outra extensão do PRV, que é conhecida na literatura como Problema 

de Roteamento de Veículos com Frota Heterogênea, Janelas de Tempo e 

Entregas Fracionadas (PRVFHJTEF).  

 Problema de Roteamento de Veículos com Frota Heterogênea e Janela de 

Tempo (PRVFHJT): neste problema são combinadas as restrições do 

PRVFH às restrições de Janela de tempo.  
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 Problema de roteamento de veículos estocástico (PRVE) e Problema de 

roteamento de veículos Dinâmico (PRVD): nestas duas variações, há em 

comum o “conhecimento imperfeito” sobre alguma informação relacionada 

ao problema. No primeiro caso, alguns elementos do problema são 

variáveis aleatórias, e as informações relevantes são estimadas com base 

em distribuição de probabilidade. No segundo caso, as informações 

relevantes são disponibilizadas em tempo real, e o planejamento é 

realizado paralelamente à execução do plano (JUNQUEIRA, 2013). 

 

2.3.2. Taxonomia do PRV 

O PRV consiste basicamente em um problema de sequenciamento de visitas, 

sequenciamento este que em alguns casos pode depender da ordem em que as 

atividades em cada local de visita devem ser realizadas. Em consequência da 

magnitude e complexidade de cada etapa do problema, do grande número de 

variáveis, restrições e objetivos às diversas modelagens possíveis, é de substancial 

importância a definição de uma abordagem. Deste modo, uma taxonomia permite a 

classificação e identificação do problema baseando-se em suas características. 

Encontram-se na literatura taxonomias apresentadas por diversos autores, 

objetivando identificar e classificar o Problema de Roteamento de Veículos, tais 

como, Bodin et al. (1983), Christofides (1985), Assad (1988), Tenkley (2008) e 

Eksioglu et al. (2009), os quais, em texto mais recente, apresentaram uma 

taxonomia mais completa mostrada no Quadro 1, no qual a última coluna é utilizada 

para tipificar o PRVC considerado neste trabalho. Os autores classificaram o PRV 

em relação ao cenário, aos aspectos físicos do problema, ao tipo de estudo, à 

informação e aos dados utilizados. 
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Quadro 1 - Taxonomia do PRV 
 Variável Classificação 

Problema 
considerado 

na dissertação 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a

s
 d

o
 c

e
n
á

ri
o

 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a

s
 d

o
 c

e
n
á

ri
o

 

Número de paradas 
na rota 

- Determinístico  X 

- Determinístico e probabilístico  

Fracionamento de 
Entrega 

- Permitido  

- Não Permitido X 

Tipo da demanda do 
cliente 

- Determinística X 

- Estocástica  

- Desconhecida  

Quantidade de 
requisições de novos 
clientes 

- Determinística X 

- Estocástica  

- Desconhecida  

Tempo de serviço e 
de espera 

- Determinístico   

- Depende do tempo  

- Depende do tipo de veículo  

- Estocástico  

- Desconhecido  

Estrutura da Janela 
de Tempo 

- Janela de tempo Flexível  

- Janela de tempo Rígida  

- Ambas  

Horizonte de tempo 
- Período simples  

- Períodos múltiplos  

Restrições de arcos 
ou nos vértices 

- Precedência e restrições de agrupamento  

- Restrições de subconjunto  

- Permitido refazer rota  

A
s
p

e
c
to

s
 f

ís
ic

o
s
 d

o
 

p
ro

b
le

m
a

 

Esquema de rede ou 
grafo 

- Direcionado  

- Não direcionado X 

Endereço das 
localidades 

- Demandas nos vértices X 

- Demandas nos arcos  

Localização 
Geográfica dos 
Clientes 

- Urbana (dispersa com padrão) X 

- Rural (dispersa aleatoriamente)   

- Ambas  

continua... 
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...continuação 
 Variável Classificação 

Problema 
considerado 

na dissertação 

 

Número de origens  
- Única origem  

- Múltiplas origens  

Número de centro de 
distribuição 

- Único centro de distribuição X 

- Múltiplos centros de distribuição  

A
s
p

e
c
to

s
 f

ís
ic

o
s
 d

o
 p

ro
b

le
m

a
 

Tipo de janela de 
tempo 

- Restrição nos clientes  

- Restrição nas vias  

- Restrição nos centros de distribuição  

- Restrição nos motoristas/veículos  

Número de veículos 

- Exatamente N veículos  

- Até N veículos X 

- Ilimitado  

Consideração de 
capacidade 

- Veículos Capacitados X 

- Veículos não Capacitados  

Tido de veículos 

- Veículos homogêneos X 

- Veículos heterogêneos  

- Veículos especiais (tipo específico de carga)  

Operação 
 

- Entrega X 

- Coleta  

- Entrega e Coleta  

A
s
p

e
c
to

s
 f

ís
ic

o
s
 d

o
 p

ro
b

le
m

a
 

Tempo do percurso 

- Determinístico  

- Estocástico  

- Desconhecido  

Custo 

- Depende do tempo de percurso  

- Depende da distância do percurso X 

- Depende do veículo  

- Depende da operação  

- Função do Atraso  

- Função de violação de restrições  

- Em relação ao risco  

continua... 
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...continuação 
 Variável Classificação 

Problema 
considerado 

na dissertação 

T
ip

o
 d

e
 e

s
tu

d
o

 

Método aplicado 

- Métodos exatos  

- Heurísticos  

- Meta-heurísticas X 

- Híbridos  

- Simulação  

Objetivo 

- Minimizar custos fixos  

- Minimizar custos variáveis  

- Minimizar custos totais X 

- Minimizar o número de veículos  

- Minimizar percurso  

- Minimizar tempo da rota  

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a

 d
a

 i
n
fo

rm
a

ç
ã

o
 

Evolução da 
informação 

- Estática X 

- Parcialmente dinâmica  

- Dinâmica  

Qualidade da 
informação 

- Determinístico  X 

- Estocástico  

- Previsão  

- Desconhecido (tempo real)  

Disponibilidade da 
informação 

- Local  

- Global  

Processamento da 
Informação 

- Centralizado  

- Descentralizado  

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a

 

d
o

s
 d

a
d

o
s
 

Dados usados no 
problema 

- Dados do mundo real  

- Dados sintéticos X 

- Ambos  

Fonte: Adaptado de Eksioglu et al. (2009). 
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2.4. ALGUNS ALGORITMOS APLICADOS NA SOLUÇÃO DO PRV 

Nas últimas décadas, o PRV vem sendo amplamente estudado devido à 

quantidade de problemas práticos que ele representa. Encontram-se na literatura 

trabalhos que abordam diversas técnicas para a resolução deste problema. Em 

geral, esses métodos podem ser classificados em Métodos Exatos, Heurísticos e 

Meta-heurísticos. 

Laporte (1992) mostra uma visão geral das diversas abordagens utilizadas 

para solucionar o PRV. Estas se desdobram em algoritmos exatos, que encontram a 

solução ótima para o problema, e algoritmos heurísticos, que buscam uma boa 

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

 

Cunha (1997) propõe a seguintes classificações para as estratégias de 

resolução do PRV:  

 Métodos exatos: garantem ou asseguram a solução ótima para dado 

problema; 

 Métodos heurísticos: não garantem a solução ótima, entretanto, buscam 

soluções subótimas com esforço computacional aceitável; 

 Métodos meta-heurísticos: reúnem métodos que norteiam conjuntos de 

heurísticas a fim de encontrar soluções melhores, extrapolando o ponto de 

parada das heurísticas tradicionais. 

 

Os métodos exatos possuem tempo polinomial para encontrar a solução 

ótima e, em geral, resolvem apenas problemas de pequeno porte, que não refletem 

os problemas reais que geralmente são de grande porte.  

Segundo Toth e Vigo (2002), para grandes problemas de otimização 

combinatória torna-se inviável a resolução por métodos exatos, em função do alto 

custo computacional. 

Segundo Toth e Vigo (2002), os métodos exatos podem ser divididos em três 

grupos: métodos de busca direta em árvore, programação dinâmica e programação 

linear inteira. Os autores salientam que a execução dos métodos exatos gera um 
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alto custo computacional, o que torna preferível a utilização de métodos baseados 

em Heurísticas e Meta-heurísticas. 

 

 

2.4.1. Métodos Exatos 

Laporte (1992) classifica os métodos exatos aplicados na resolução do PRV 

em três grandes categorias: 

 Métodos de busca direta em árvore: técnicas de atribuição de limite 

inferior, algoritmo branch-and-bound, e árvore geradora central de grau K; 

 Programação dinâmica e programação linear inteira (utilizando como 

exemplos o particionamento de conjuntos); 

 Algoritmo de geração de colunas: formulação de um índice triplo de fluxo 

de veículos e a formulação de um índice duplo de fluxo de veículos. 

 

Fisher e Jaikuar (1981) apresentaram uma formulação de programação inteira 

do PRV para a base de um algoritmo de otimização baseado em decomposição de 

Benders, além de utilizar técnicas de Branch-and-bound e relaxação lagrangiana. 

Bard et al. (2002) aplicaram a estratégia branch-and-cut na resolução do 

problema de roteamento de veículos com janela de tempo, objetivando minimizar a 

distância total e número de veículos utilizados. 

Achuthan et al. (2003) apresentam algoritmos de plano de corte, que foram 

implementados em um algoritmo branch-and-cut empregando-os na resolução do 

problema de roteamento de veículos Capacitado. 

Desrochers et al. (1992) aplicaram a técnica de geração de colunas para 

solucionar o problema de roteirização de veículos com janela de tempo. 
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2.4.2. Métodos Heurísticos e Meta-heurísticos 

Nicholson (1971) define heurística como um procedimento para resolver 

problemas através de um enfoque “intuitivo”, em geral racional, no qual a estrutura 

do problema possa ser interpretada e explorada inteligentemente para obter uma 

solução razoável. 

Sob a ótica da otimização, heurísticas podem ser entendidas como 

procedimento que busca alcançar soluções com qualidade ótima ou subótima em 

tempo computacional aceitável, entretanto, não garantem a otimalidade da solução.  

Desta forma, considera-se meta-heurística como um conjunto de técnicas ou 

regras que guiam heurísticas, de modo que explore melhor o espaço de busca, 

objetivando não se confinar em solução ótima local, a fim de encontrar solução ótima 

e/ou subótima global. 

Para resolver o problema roteamento de veículos, encontram-se na literatura 

diversas técnicas, tais como, Algoritmos Genéticos, Estratégia Gulosa (BG), Busca 

Tabu (BT), Redes Neurais Artificiais (RNA), Heurística de economias de Clarke e 

Wright (CW), Algoritmo de Gillett e Miller (GM), Heurísticas construtivas de Dror e 

Trudeau, Algoritmo Otimização por Colônia de Formigas (ACO) e outras técnicas 

que consistem em adaptações de meta-heurísticas, heurísticas e métodos exatos. 

Para Cordeau e Laporte (2002), os métodos heurísticos podem ser 

classificados em basicamente três grupos: 

 

 Heurísticas Construtivas: buscam progressivamente compor uma solução 

factível, procurando manter o custo desta solução o mais baixo possível. 

Um exemplo é a heurística de Clarke e Wright (1964). 

 Heurística de Duas Fases: neste modelo busca-se na primeira fase o 

agrupamento dos clientes (demanda) em rotas factíveis e, somente na 

segunda fase as rotas são estabelecidas. Encontra-se na literatura, por 

exemplo, o trabalho de Gillett e Miller (1974), no qual os autores 

apresentam um método de duas fases aplicando a heurística de varredura. 
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 Métodos de Melhoria: basicamente estes métodos procuram melhorar a 

solução obtida através de operações de realocação de clientes 

(demanda). Estes métodos partem de uma solução obtida e procuram 

aperfeiçoar o resultado, utilizando para isso uma sistemática predefinida. 

Uma das técnicas que emprega este conceito é o clássico k-Opt (2-Opt, 3-

Opt), apresentado por Lin e Kerninghan (1973), e também a heurística 

Subida/Descida de Encosta exibida por Engelbrecht (2005).  

 

Por outro lado, é importante apontar que as heurísticas isoladamente também 

possuem suas limitações, sendo a principal delas a incapacidade histórica de que 

em muitos casos não conseguem superar soluções ótimas locais, gerando 

ineficiência em aplicações de problemas complexos, onde o espaço de busca da 

solução ótima é aumentado. Além do que, geralmente métodos heurísticos 

produzem algoritmos muito especializados, isto é, apesar de sua flexibilidade em 

absorver novas situações, mesmo pequenas alterações no problema abordado 

podem ocasionar grande alteração no desempenho da heurística. 

Muito tem se estudado desde os anos de 1960 sobre heurísticas aplicadas à 

resolução de problemas de otimização combinatória, contudo, como visto, as 

técnicas heurísticas são pouco eficientes para resolução de problemas complexos. 

Por conseguinte, vêm-se estudados estratégias meta-heurísticas mais flexíveis e 

capazes de encontrar soluções subótimas em problemas complexos onde as 

técnicas heurísticas se mostram ineficientes. Essas se adaptam aos problemas 

complexos que refletem de modo análogo os problemas reais, e são direcionadas à 

otimização global do problema, podendo conter diferentes procedimentos de busca 

local em cada iteração, evitando uma parada prematura em ótimos locais, 

proporcionando melhores soluções. As meta-heurísticas são baseadas em 

processos heurísticos, geralmente de estrutura padrão, que podem ser aplicadas a 

diversos tipos de problemas de otimização combinatória. Elas são capazes de, 

diferentemente de heurísticas simples, transporem ótimos locais para explorar outras 

regiões no espaço de busca e encontrar outras zonas promissoras. Algoritmos 

baseados em heurísticas e meta-heurísticas podem não garantir uma solução ótima, 

mas as mesmas aproximam-se da qualidade desejada, com a viabilidade 

necessária, além de apresentarem custo computacional aceitável. 
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A revisão da literatura aponta essas técnicas meta-heurísticas como os 

principais métodos para a solução de problemas de otimização combinatória, onde a 

eficácia das mesmas está na implementação de estratégias que melhor exploram o 

espaço de busca. 

O algoritmo de Clarke e Wright foi proposto em 1964 para resolver o problema 

de roteamento de veículos. O método inicia como a rota do veículo contendo apenas 

o centro de distribuição e outro vértice, de modo que, em cada etapa, duas rotas são 

mescladas de acordo com o maior ganho que pode ser gerado (LAPORTE, 1992). 

Este algoritmo baseia-se na técnica das economias, e é identificado como 

uma abordagem flexível suficientemente para resolver uma ampla coleção de 

restrições práticas, sendo relativamente rápido, em termos computacionais. Para 

problemas com um número moderado de paradas é capaz de gerar soluções que 

são quase ótimas (BALLOU, 2006).  

Ainda segundo Ballou (2006), o objetivo do método das economias é 

minimizar a distância total percorrida por todos os veículos e em paralelo minimizar o 

número de veículos necessários para servir a todas as paradas.  

Novaes (2004) salienta que, à medida que o método vai construindo os 

roteiros de forma inteligente, buscando reduzir ao máximo a distância percorrida, o 

número de veículos utilizados para realizar o serviço tende a diminuir, o que acaba 

por reduzir os investimentos e o custo de operação. O autor afirma que essa técnica 

tem sido largamente utilizada em muitos softwares de roteamento. Rego (2008) 

afirma que o software Transcad utiliza a heurística de Clarke e Wright para definir o 

percurso a ser seguido pelos veículos. 

Diversas meta-heurísticas foram propostas como método de resolução do 

problema de roteamento de veículos, tais como, Busca Tabu, Algoritmos Genéticos, 

Busca Dispersa, Simulated Annealing, Redes Neurais, Otmização por Colônia de 

Formigas, Redes Neurais e Memória Adaptativa. Entretanto, a presente dissertação 

está centrada em propor estratégias empregando Algoritmos Genéticos, além da 

Estratégia Gulosa, Algoritmo de Gillett e Miller e Algoritmo Subida/Descida de 

Encosta. Por este motivo, apenas tais métodos são descritos com mais detalhes nas 

seções seguintes.  
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2.4.3. Algoritmos Genéticos 

Os Algoritmos Genéticos (AGs) são métodos de busca probabilística que se 

fundamentam no processo evolucionário, ou seja, baseiam-se na teoria da evolução 

das espécies de Charles Darwin (BJARNODÓTTIR, 2004). Os AGs são inspirados 

no modelo de seleção natural e podem ser entendidos como um processo natural 

onde os indivíduos mais adaptados possuem maior chance de sobreviver em 

ambiente adverso. Uma nova geração é constituída a partir dos indivíduos mais 

adaptados que passam, consequentemente, suas características para seus 

descendentes, objetivando a preservação das qualidades adquiridas. Este processo 

acontece de maneira cíclica de modo que cada nova geração seja mais adaptada 

frente à geração imediatamente anterior.  

Silva (2009) destaca que se observa na natureza um processo de seleção 

dos seres vivos, geralmente quando há escassez de recursos essenciais, como por 

exemplo, alimento. Os indivíduos mais adaptados sobrevivem e passam suas 

características genéticas para a próxima geração, e assim seus descendentes terão 

maiores chances de sucesso. Contudo, podem surgir indivíduos aptos, a partir da 

exploração de caraterísticas ainda não desenvolvidas da população. A natureza 

provavelmente não teria êxito, caso buscasse descobrir essas novas características 

através do cruzamento dos mais aptos da população, considerando que, após 

algumas gerações todos os indivíduos da população teriam provavelmente o mesmo 

material genético. Como medida preventiva ou salvaguarda a natureza injeta 

material genético diferente através do processo chamado de mutação. Se o 

indivíduo que sofreu mutação for tão apto quanto os demais, terá aumentadas suas 

chances no próximo processo seletivo.  

Sendo assim, os Algoritmos Genéticos aplicam artificialmente os princípios do 

processo da evolução proposto por Charles Darwin, com o objetivo de otimizar a 

técnica de exploração no espaço de busca, buscando solução de boas qualidade. 

Rodrigues (2000) apresenta uma relação analógica entre os indivíduos da 

população e a representação das características de um problema de otimização 

combinatória. Cada indivíduo da população pode ser denominado cromossomo (no 

AG canônico ou binário), e representa uma solução do problema codificado. Os 

valores que compõem um indivíduo são denominados genes. Estes genes podem 
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sofrer alterações de uma geração para outra, através da aplicação de operadores 

genéticos (seleção, cruzamento (crossover) e mutação). 

De acordo com Goldberg (1989), as diferenças dos AGs em relação aos 

outros processos de otimização e busca, podem ser resumidas pelas seguintes 

características dos AGs: 

 

 Utilizam um conjunto de parâmetros codificados ao invés dos parâmetros 

em si;  

 Empregam uma população de indivíduos espalhados pelo espaço de 

busca; 

 Aplicam os critérios da função objetivo, sendo a procura baseada em 

transições aleatórias, feita por amostragem e guiada por soluções parciais;  

 Executam operadores probabilísticos e não regras determinísticas. 

 

 

 

Segundo Kicinger et al. (2005), os AGs apresentam as seguintes vantagens:  

 

 Não é necessário nenhum conhecimento prévio do espaço de busca;  

 Habilidade para lidar com problemas de várias dimensões;  

 Apresenta-se robusto para várias classes de problemas;  

 Apresentam várias boas soluções;  

 Habilidade para encontrar regiões de ótimo global. 

 

 

Os Algoritmos Genéticos apresentam os seguintes processos de 

funcionamento lógico: 
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Inicia-se uma população contendo um número pré-definido de indivíduos, com 

cada indivíduo representando uma possível solução. Para cada indivíduo se atribui 

um coeficiente de aptidão ou fitness, geralmente representado por um valor objetivo, 

que indica quão apto é o indivíduo em relação à população. Deste modo, os 

indivíduos são selecionados com base nas suas aptidões e passam suas 

características para a próxima geração (iteração), podendo neste momento se 

aplicar os métodos de crossover e de mutação entre os indivíduos, objetivando-se o 

desenvolvimento de uma nova geração com indivíduos mais aptos (melhores 

soluções). Este procedimento iterativo continua até que o critério de parada seja 

alcançado, como ilustrado na Figura 5.  

 

Figura 5 – Fluxograma da representação dos Algoritmos Genéticos. 

 

Fonte: O autor. 
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Viana (1998) descreve os passos necessários para a construção dos AGs: 

 Escolher a forma de representação dos cromossomos: geralmente, 

utilizam-se strings ou vetores; neste trabalho, utilizou-se de vetores 

binários; 

 Geração da população inicial: esta geração ocorre aleatoriamente, 

buscando manter diversidade suficiente para permitir ao algoritmo 

combinar características e produzir novas soluções; 

 Avaliação da função objetivo: a avaliação é feita para cada indivíduo da 

população, sendo de fundamental importância para se verificar a 

qualidade da solução; 

 Utilização de operadores genéticos tais como: Reprodução, Cruzamento e 

Mutação. 

 

O Quadro 2 exibe de modo geral uma comparação entre o sistema natural e o 

artificial. 

 

  Quadro 2 – Comparação entre o sistema Natural e Artificial. 

Sistema Natural  Sistema Artificial 

Cromossomo 
Vetor de Caracteres ou Indivíduo (representa 
uma solução) 

Gene Subconjunto do vetor 

Alelo Um elemento do vetor 

Locus Posição do gene no grupo de caractere  

Genótipo Estrutura/Indivíduo 

Fenótipo 
Conjunto de parâmetros, ponto de solução, 
estrutura decodificada 

Geração Iteração ou ciclo da população 

   Fonte: O autor. 
 

Os próximos tópicos apresentam as propriedades e características essenciais 

dos Algoritmos Genéticos.  
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2.4.3.1. Cromossomo 

No AG o cromossomo é uma representação de uma possível solução do 

problema a ser otimizado, em geral uma forma um conjunto de bits ou caracteres. O 

conjunto destes bits formam um ou mais cromossomos, como ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Representação do cromossomo com dois genes (variáveis). 

 

Fonte: O autor. 

 

 

2.4.3.2. População 

A população é constituída por um conjunto de cromossomos, onde cada 

cromossomo representa uma possível solução do problema, conforme ilustrado na 

Figura 7. Normalmente a população inicial é gerada de maneira aleatória. 

Entretanto, no presente trabalho a população inicial é gerada obedecendo a uma 

heurística, que é abordada com mais detalhes nos próximos capítulos. 

Para a execução do AG é de fundamental importância definir de modo 

adequado o tamanho da população, considerando que este parâmetro está 

intimamente ligado com desempenho da estratégia. De modo geral, uma população 

pequena pode acarretar numa estagnação do processo evolutivo, em virtude da 

pequena variabilidade genética. Por outro lado, uma população demasiadamente 

grande poderá tornar o algoritmo extremamente lento, pouco eficiente e com alto 

custo computacional. 
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Figura 7 - Exemplo de população do AG. 

 

Fonte: O autor. 

 

2.4.3.3. Função de aptidão ou fitness 

A função de aptidão ou fitness pode ser entendida como um mecanismo de 

avalição que atribui um valor a cada cromossomo em função de seu desempenho ou 

eficiência segundo a função objetivo. A função de avaliação tem como finalidade 

classificar e discriminar cromossomos bons dos ruins, podendo estabelecer uma 

escala de quão bom ou ruim é a qualidade da solução que o cromossomo 

representa.   

Em muitos casos, faz-se necessário atribuir penalidades quando o problema a 

ser resolvido apresenta restrições e estas são violadas. Neste caso, as penalidades 

ajudam a definir a aptidão (fitness) dos indivíduos frente à população. O peso da 

penalidade pode variar em função de quão a restrição foi violada e também em 

função da importância atribuída à restrição. 

 

2.4.3.4. Seleção  

A função de seleção tem como objetivo escolher os cromossomos da 

população que devem participar do processo de reprodução, ou seja, seleciona os 

cromossomos que irão passar suas características para a próxima geração. A 

seleção é feita com base na aptidão de cada cromossomo, de tal sorte que os 

cromossomos com melhor aptidão têm maiores chances de serem escolhidos. 

Para Linden (2012), após ser executada a avaliação de todos os 

cromossomos é utilizado o operador de seleção para escolher os cromossomos que 
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terão chance de participar do processo reprodutivo para gerar novos cromossomos 

que farão parte da próxima geração.  

 

2.4.3.5. Cruzamento ou Crossover 

A operação de cruzamento ou crossover consiste em combinar os 

cromossomos dos pais, com a finalidade de gerar os cromossomos dos filhos que 

irão iniciar uma nova geração. Na literatura podem ser encontrados diversos tipos de 

cruzamento, uns mais genéricos outros mais específicos e adequados a um tipo de 

codificação cromossômica. As técnicas mais específicas geralmente apresentam 

máscaras que modelam o processo de crossover, podendo apresentar um ou mais 

pontos de corte.  

Na Figura 8 é ilustrado o procedimento de cruzamento dos cromossomos 

considerando de 1 à 4 pontos de corte. 

 

 

Figura 8 – Cruzamento (crossover) com diferentes pontos de corte. 

 
Fonte: O autor. 
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2.4.3.6. Mutação 

No AG, após a aplicação do operador de cruzamento, os cromossomos são 

submetidos ao operador de mutação. Esse operador geralmente é considerado um 

operador secundário (CANTU-PAZ, 1998). 

Segundo Cantu-Paz (1998) e Ferreira (2009), a mutação é utilizada com o 

objetivo de aumentar a diversidade e variabilidade da população que tende a se 

tornar homogênea com o passar das gerações. Assim, este operador pode contribuir 

para evitar a convergência prematura da solução e também para que o algoritmo 

saia de ótimos locais ajudando o AG a explorarem outros pontos do espaço de 

busca. 

Em resumo, a mutação consiste na alteração, de forma aleatória, do valor do 

alelo de um ou mais genes objetivando pequenas modificações no cromossomo 

gerado a partir da operação de cruzamento (Figura 8). Geralmente o valor atribuído 

à taxa de mutação é baixo, possibilitando a variabilidade da população (Figura 7) 

sem mudar drasticamente suas características e aptidão conforme ilustra a Figura 9. 

 

Figura 9. Ilustração de mutação após crossover. 

 

Fonte: O autor. 



55 

 

Cabe ressaltar que a mutação pode causar uma grande mudança na posição 

do indivíduo dentro do espaço de busca, favorecendo a exploração. No entanto, 

próximo ao fim da execução do AG, quando se espera que os indivíduos já estejam 

próximos a boas soluções e não se deseja que eles se afastem dessas, pode ser 

mais eficiente utilizar uma forma de mutação que seja menos agressiva em termos 

de mudança (LINDEN, 2012). 

 

2.4.3.7. Elitismo 

Mesmo que parte dos cromossomos da população sucessora herde as 

características dos cromossomos com melhor aptidão da geração predecessora, 

existe possibilidade de se perder a melhor solução já encontrada. Neste sentido, o 

Elitismo é uma técnica que pode ser empregada com o objetivo de salvar 

continuamente a melhor solução (cromossomos com melhor aptidão). Em outras 

palavras, o elitismo trata da repetição dos indivíduos com melhor aptidão na próxima 

geração a fim de evitar que as boas soluções sejam alteradas pelo processo de 

crossover e pela mutação. Desta forma, o uso de elitismo permite que o algoritmo 

convirja mais rapidamente para a otimalidade de uma solução. Entretanto, é 

importante ressaltar que, quanto maior o parâmetro de elitismo menor será a 

diversidade da população, aumentando assim a probabilidade de convergir em 

pontos de máximo e mínimo locais.  

 

2.4.4. Estratégia Gulosa “Vizinho Mais Próximo” 

O algoritmo construtivo com Estratégia Gulosa baseado no “Vizinho Mais 

Próximo” usa uma função heurística para fazer escolhas localmente ótimas, a cada 

passo, com o objetivo de encontrar a melhor solução global. Neste caso, a função 

heurística considera uma distância estimada entre vértices adjacentes e vértice final 

para escolher os vértices sucessores (RUSSEL; NORVIG, 1995). 

O algoritmo escolhe, a cada passo, o vértice adjacente mais próximo. A 

decisão é baseada apenas nas informações disponíveis no momento, sem se 

preocupar com os efeitos futuros de tais decisões (CORMEN et al., 2001). 
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Em muitos problemas, algoritmos com Estratégia Gulosa como o aqui 

apresentado não encontra as melhores soluções, mas o uso dessa heurística pode 

produzir soluções localmente ótimas que se aproximam de uma solução ótima 

global, dentro de um tempo de computação razoável (RUSSEL; NORVIG, 1995). 

 

2.4.5. Algoritmo de Gillett e Miller 

A Heurística de Gillett e Miller (1974) é baseada na noção de economias e faz 

parte do grupo das heurísticas de duas fases, que utilizam a estratégia de dividir o 

problema em partes para resolvê-lo. Na primeira etapa dessa heurística, os vértices 

(pontos de demandas) são agrupados segundo algum critério de proximidade, nesta 

etapa para agrupar os vértices é realizada uma varredura circular a partir do centro 

de distribuição.  Em seguida, as rotas são obtidas através da solução do PCV para 

cada um dos grupos de vértices formado (GOLDBARG; LUNA, 2000). O 

funcionamento das duas etapas do algoritmo Gillett e Miller é descrito em detalhes a 

seguir e ilustrado na Figura 10. 

 

 

1ª Etapa: 

 Calcular e listar a distância (custo) de cada vértice ao centro de 

distribuição. 

 Ordenar a lista contendo as distâncias dos vértices em ordem 

crescente. 

 Percorrer a lista iniciando pelo topo e agrupando os vértices até que 

alguma restrição seja atingida (neste trabalho se considera a restrição 

de capacidade do veículo). 

 O grupo formado é armazenado em um vetor e se inicia um novo 

grupamento a partir do vértice que violou a restrição, seguindo com a 

varredura até o final da lista. 
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2ª Etapa: 

 Para cada um dos grupos, as rotas são obtidas através da solução do 

PCV. Definindo a sequência por ordem de distância dos vértices, 

partindo do centro de distribuição. Neste caso, para definir a rota pode-

se empregar Estratégia Gulosa baseada no Vizinho Mais Próximo 

descrito no capítulo 2.4.4. 

 

 

Figura 10 – Ilustração do funcionamento da Heurística de Gillett e Miller. 

 

Fonte: O autor 

 

2.4.6. Algoritmo Subida/Descida de Encosta 

Segundo Pearl (1984) e Engelbrecht (2005), o Algoritmo Subida/Descida de 

Encosta é uma técnica de busca local, baseada em profundidade. Sua heurística de 

busca local ajusta a posição de uma solução candidata (vizinha) somente se a nova 

posição for melhor que a posição prévia (estado corrente).  

A otimização deste algoritmo ocorre por meio da avaliação de soluções 

vizinhas de uma solução ou estado corrente. O algoritmo avalia as soluções vizinhas 

com base na função de avalição (fitness). Em cada passo do algoritmo, a solução 

gerada pelo estado corrente é substituída pela solução representada pelo melhor 

vizinho. O algoritmo encerra quando alcança um pico (ou um vale, quando se trata 

de um problema de minimização), ou seja, não encontra vizinho melhor que o estado 

corrente. (RUSSEL; NORVIG, 1995).  
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2.5. TRABALHOS CORRELATOS 

Existem diversas pesquisas que visam encontrar melhores técnicas de 

otimização, quer seja por abordagens inovadoras ou pela combinação e otimização 

de abordagens existentes, que são compatíveis com certos grupos de problemas, 

com características próprias.  

O Quadro 3 apresenta alguns dos trabalhos encontrados na literatura 

abordando o uso de algoritmos heurísticos e meta-heurísticos na solução do PRV. 

Eles estão classificados com base no tipo do problema, restrições, função objetivo e 

técnica de solução empregada. 

 

 

Quadro 3 - Alguns trabalhos da literatura propondo soluções para o PRV. 

Problema Restrições Função Objetivo Método Técnica Referências 

PRVP 
Capacidade do 

veículo; Periódico 
Mínimo custo total 

Meta-
heurística 

Busca Dispersa; 
Algoritmos 
Genéticos 

Chu et al. (2006) 

PRVEF 
Capacidade do 

Veículo; Entrega 
Fracionada 

Minimizar distância 
Heurística 
construtiva 

Economias 
Dror e Trudeau 

(1989) 

PRVEF 
Capacidade do 

Veículo; Entrega 
Fracionada 

Minimizar distância 
Heurística de 

melhoria 

Troca de vértice 
entre rota;Troca 
de Arcos; Trocas 

k-Splits; Adição de 
Rotas 

Dror e Trudeau 
(1990) 

PRVEF 
Capacidade do 

Veículo; Entrega 
Fracionada 

Minimizar distância 
Heurística 
construtiva 

Vizinho mais 
Próximo 

Frizzell e Giffin 
(1992) 

PRVEF 
Capacidade do 

Veículo; Entrega 
Fracionada 

Minimizar distância Método exato Branch and Bound Dror et al. (1994) 

PRVEF 
Capacidade do 

Veículo; Entrega 
Fracionada 

Minimizar distância Método exato 
Plano de corte/ 

Branch and Bound 
Belenguer et al. 

(2000) 

PRVEF 
Capacidade do 

Veículo; Entrega 
Fracionada 

Minimizar distância 
Meta-

heurística 
Busca tabu 

Archetti et al. 
(2003) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar tempo total 
da rota 

Método exato 
Branch and Bound 
com Algoritmo de 

Etiquetamento 
Baker (1982) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância Método exato Branch and Bound 
Kolen et al. 

(1987) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância; 
Minimizar tempo total 

da rota 

Heurística de 
melhoria 

Troca de Arcos 
Solomon e 
Desrosiers 

(1988) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância Método exato 
Geração de 

Colunas 
Desrochers et al. 

(1992) 

continua... 
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  ...continuação 

Problema Restrições Função Objetivo Método Técnica Referências 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância; 
Minimizar tempo total 

da rota 

Heurística 
construtiva 

Inserção Paralela 
Potvin e 

Rousseau 
(1992) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância; 
Minimizar tempo total 

da rota 

Meta-
heurística 

Busca Tabu 
Garcia et al. 

(1994) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar tempo total 
da rota; Minimizar o 
número de veículos 

Heurística de 
melhoria 

2 opt e troca de 
arcos 

Potvin e 
Rousseau 

(1995) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar tempo total 
da rota; Minimizar o 
número de veículos 

Meta-
heurística 

GRASP 
Kontoravdis e 
Bard (1995) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância; 
Minimizar tempo total 
da rota; Minimizar o 
número de veículos 

Heurística 
construtiva 

Inserção paralela Russel (1995) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância; 
Minimizar tempo total 
da rota; Minimizar o 
número de veículos 

Heurística de 
melhoria 

Troca de vértice 
entre rotas 

Russel (1995) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar tempo total 
da rota 

Meta-
heurística 

Algoritmos 
Genéticos 

Potvin e Bengio 
(1996) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância; 
Minimizar tempo total 
da rota; Minimizar o 
número de veículos 

Meta-
heurística 

Busca Tabu 
Potvin et al. 

(1996) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância; 
Minimizar tempo total 

da rota 
Heurística 

Relaxação 
lagrangiana 

Cunha (1997) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância 
Meta-

heurística 
Busca Tabu 

Badeau et al. 
(1997) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância; 
Minimizar tempo total 
da rota; Minimizar o 
número de veículos 

Meta-
heurística 

Busca Tabu 
Chiang e Russell 

(1997) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar tempo total 
da rota 

Método exato 
Branch and Bound 
com Algoritmo de 

Etiquetamento 
Baker (1992) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância Método exato Branch and Bound 
Kolen et al. 

(1987) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar custo total 
Meta-

heurística 
Busca Tabu 

Reativa 
Nanry e Barnes 

(2000) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar custo total 

Heurística de 
melhoria; 

Meta-
heurística 

Partitioned 
Insertion; Insertion 
Heuristic; Sweep 
Heuristic; Busca 

Tabu 

Lau e Liang 
(2001) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância 
Meta-

heurística 

Busca Tabu; 
Simulated 
Annealing; 
Algoritmos 
Genéticos 

Tan et al. (2001) 

continua... 
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...continuação 

Problema Restrições Função Objetivo Método Técnica Referências 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar distância; 
Minimizar o número 

de veículos 
Método exato Branch and cut 

Bard et al. 
(2002) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar custo total 
Meta-

heurística 

Busca tabu; 
Heurísticas de 

Solomon (1987) 

Mourad e Cunha 
(2004) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar custo total Heurística 
Large 

Neighborhood 
Search 

Ropke e 
Pisinger (2006) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar custo total 
Meta-

heurística 
Algoritmos 
Genéticos 

Graça (2009) 

PRVJT 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo 

Minimizar custo total 
Meta-

heurística 
Algoritmos 
Genéticos 

Vieira (2013) 

PRVJTF 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo flexível 

Minimizar tempo total 
da rota; Minimizar 

penalidade imposta 
por violar a Janela de 

Tempo 

Heurística 
construtiva 

Agrupa-roteiriza 
Koskosidis et al. 

(1992) 

PRVJTF 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo flexível 

Minimizar tempo total 
da rota; Minimizar 

penalidade imposta 
por violar a Janela de 

Tempo 

Heurística 
construtiva 

Vizinho mais 
próximo, 

economias, 
tempo-espaço 

Balakrishnan 
(1993) 

PRVJTF 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo flexível 

Minimizar distância; 
Minimizar penalidade 
imposta por violar a 
Janela de Tempo 

Meta-
heurística 

Busca Tabu 
Badeau et al. 

(1997) 

PRVJTF 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo flexível 

Distância mínima; 
Penalidades de atraso 

Meta-
heurística 

Busca Tabu 
Taillard et al. 

(1997) 

PRVJTF 
Capacidade do 

veículo; Janela de 
tempo flexível 

Máximo número de 
clientes atendidos; 
Distância mínima 

Meta-
heurística 

Busca Tabu Lau et al. (2003) 

PRVFH 
Capacidade do 
veículo; Frota 
heterogênea 

Mínimo custos (custos 
fixos + custos viagem) 

Heurística’ 
Geração de 

colunas 
Taillard (1999) 

PRVFH 
Capacidade do 
veículo; Frota 
heterogênea 

Mínimo custos (custos 
fixos + custos viagem) 

Meta-
heurística 

Second memetic 
algoritmo(SMA) 

Ferreira (2011) 

PRVFHJT 

Capacidade do 
veículo; Frota 

heterogênea; Janela 
de tempo 

Mínimo custo; custos 
fixos; distância total 

Meta-
heurística 

Busca Tabu 
Rochat e Semet 

(1994) 

PRVFHJT 

Capacidade do 
veículo; Frota 

heterogênea; Janela 
de tempo 

Mínimo custo fixo; 
Tempo total da rota 

Heurística 
Relaxação 
lagrangiana 

Cunha (1997) 

continua... 
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...continuação 

Problema Restrições Função Objetivo Método Técnica Referências 

PRVJTEF 

Capacidade do 
veículo; Janela de 

tempo; Entrega 
fracionada  

Distância mínima 
Heurística 
construtiva 

Look-ahead com 
base na urgência 

dos clientes 

Frizzell e Giffin 
(1995) 

PRVJTEF 

Capacidade do 
veículo; Janela de 

tempo; Entrega 
fracionada 

Distância mínima 
Heurística de 

melhoria 

Inserção de 
clientes em outra 

rota; Troca de 
clientes entre 

rotas 

Frizzell e Giffin 
(1995) 

PRVFHJT 

Capacidade do 
veículo; Frota 

heterogênea;Janela 
de tempo 

Mínimo custo; custos 
fixos; distância total 

Meta-
heurística 

Busca Tabu 
Rochat e Semet 

(1994) 

PRVJTEF 

Capacidade do 
veículo; Janela de 

tempo; Entrega 
fracionada 

Tempo mínimo da 
rota; Mínimo de 

espera 

Meta-
heurística 

Busca Tabu 
Ho e Haugland 

(2004) 

PRV; Problema Roteamento de Veículos; 

PRVP: Problema de Roteamento de Veículos Periódico; 

PRVEF: Problema de Roteamento de Veículos com Entregas Fracionadas; 

PRVJT: Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo; 

PRVJTF: Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo Flexível; 

PRVFH: PRV com Frota Heterogênea; 

PRVFHJT: PRV com Frota Heterogênea e Janelas de Tempo; 

PRVFHJTEF: PRV com Frota Heterogênea, Janelas de Tempo e Entregas Fracionadas; 

PRVJTEF: PRV com Janela de Tempo e Entregas Fracionadas; 

PRVCEJT: PRV com Coleta e Entrega e Janela de Tempo 

Fonte: O autor. 

 

Embora os trabalhos encontrados na literatura apresentem diversas técnicas 

de resolução de problemas de roteamento de veículos, nenhum deles propõem 

estratégias com as combinações de heurísticas e representações cromossômicas 

similares às desenvolvidas no presente trabalho. 



62 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse capítulo apresenta a metodologia empregada na condução dos 

experimentos bem como os materiais empregados no desenvolvimento das 

estratégias propostas.  

 

3.1. METODOLOGIA ADOTADA 

O procedimento metodológico aplicado neste trabalho consistiu em 

levantamento bibliográfico, pesquisa exploratória e abordagem experimental. 

Segundo Fleury (2012), para nortear a definição do problema de pesquisa e suas 

contribuições, realiza-se uma revisão horizontal na literatura, seguida de uma 

revisão vertical buscando aprofundar o conhecimento sobre o tema e balizar seu 

desenvolvimento. 

Na etapa de levantamento bibliográfico, respeitou-se as recomendações feitas 

por Silva e Menezes (2001), os quais argumentam que a pesquisa bibliográfica é 

elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de artigos de 

periódicos, livros e, atualmente, com material disponibilizado na internet, buscando a 

realização de uma investigação planejada e desenvolvida de acordo com as normas 

consagradas pela metodologia científica. 

Empregou-se uma pesquisa exploratória com o objetivo de familiarizar-se com 

o problema pesquisado, suas ramificações e as técnicas de resolução empregadas. 

Conforme defende Gil (1995), este método de pesquisa é desenvolvido com o 

propósito de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

fato. Segundo Andrade (2001), a pesquisa exploratória se configura como a fase 

preliminar, que busca proporcionar maiores informações sobre o assunto que vai se 

investigar. 

Empregou-se também uma abordagem experimental que, segundo Bryman 

(1995), de modo geral, além de se adequar ao caso em questão, o experimento 

representa o melhor exemplo de pesquisa cientifica. Consiste em determinar um 

objeto de estudo, selecionar variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, e definir 

as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. 
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Neste trabalho, três estratégias baseadas no uso de Algoritmos Genéticos 

foram propostas para a resolução do PRVC, a fim de minimizar o esforço 

computacional e melhorar a qualidade da solução encontrada. Os experimentos 

realizados consistiram em analisar e avaliar o desempenho dessas estratégias, as 

quais incluem heurísticas e representações cromossômicas da solução. Para tanto, 

os resultados obtidos pelas estratégias foram comparados entre si e também com os 

melhores resultados encontrados na literatura para um conjunto de instâncias 

conhecidas. 

 

3.2. MATERIAIS EMPREGADOS 

Para o desenvolvimento computacional das estratégias de resolução do 

PRVC utilizou-se a linguagem de programação C/C++ empregando a biblioteca 

GAlib4, que consiste em conjunto de componentes típicos de Algoritmo Genético, 

incluindo ferramentas de suporte a diferentes representações de soluções e diversas 

representações de operadores. A GAlib é uma biblioteca livre largamente utilizada 

na resolução de problemas de otimização combinatória. 

O desenvolvimento das estratégias propostas foi baseado em três etapas 

principais: design, implementação e avaliação. 

Na etapa de design levou-se em conta as variáveis, particularidades e 

restrições nativas do PRVC abordado nesse trabalho. 

Na etapa de implementação foi realizada a codificação dos algoritmos, 

utilizando a linguagem de programação C++ e a biblioteca GAlib.  

Na etapa de avaliação, foram realizados experimentos com as três estratégias 

propostas e os resultados obtidos foram comparados com melhores resultados da 

literatura para as instâncias Christofides (1985) e TSPLIB (1995) com até 30 

clientes. 

Para a realização dos experimentos utilizou-se as seguintes configurações de 

hardware: processador Intel® Celeron® 2955U @ 1.40 GHz; 4 GB de memória 

RAM; sistema Operacional  Windows 7 Ultimate 32 Bits (Copryright© 2009 Microsoft 

Corporation). 

                                                      
4 A GALIB consiste em uma biblioteca em C++ de componentes típicos dos Algoritmos Genéticos, que inclui 

ferramentas de suporte a diferentes representações cromossômicas e diversas variações de operadores genéticos, 

escrita por Matthew Wall, do Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
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4. ESTRATÉGIAS PROPOSTAS 

Nos capítulos anteriores foram descritos o PRV, suas versões e as principais 

técnicas para sua resolução, incluindo os Algoritmos Genéticos (AG). Neste capítulo 

são apresentadas as três estratégias (A, B e C) propostas para a solução do PRVC.  

As estratégias propostas empregam diferentes representações 

cromossômicas para os AGs, além de três heurísticas: Gillett e Miller, Vizinho Mais 

Próximo e Subida/Descida de Encosta. A primeira é utilizada para gerar soluções 

que são incluídas na população inicial do AG, fazendo com que este já inicie com 

algumas soluções factíveis; a segunda é empregada para definir uma rota de forma 

construtiva, enquanto a terceira é utilizada para o refinamento das soluções geradas 

pelo AG, após um certo número de gerações sem melhoria. 

Os resultados obtidos pela aplicação das estratégias propostas na resolução 

das instâncias Christofides (1985) e TSPLIB (1995) foram comparados com os 

resultados encontrados na literatura, aplicando-se o critério de qualidade da solução, 

o qual foi baseado nas seguintes premissas: 

 

 Minimização do custo total da rota; 

 Custo computacional demandado para obtenção da solução. 

 

Com a finalidade de descrever os processos gerais das três estratégias 

propostas, salvo particularidades das técnicas de definição das rotas e 

representações cromossômicas de cada estratégia, se apresenta o fluxograma 

ilustrado na Figura 11. 
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Figura 11 – Fluxograma dos processos gerais das estratégias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor. 
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4.1. DETALHAMENTO DAS ESTRATÉGIAS PROPOSTAS 

A maneira como as soluções são representadas é de fundamental 

importância para o sucesso do AG. A forma de representação do cromossomo 

corresponde a uma solução e pode ser feita de muitas maneiras, dependendo da 

natureza do problema. Neste sentido, as formas de representação mais promissoras 

são aquelas que consideram as características específicas do problema e que 

propiciam um menor custo computacional. 

Dentre as representações conhecidas, as mais utilizadas são as 

representações binária e por inteiros. A representação clássica de um AG é a 

representação binária, por ser mais facilmente interpretada e por se adaptar melhor 

aos mecanismos de renovação de uma população (MALAQUIAS, 2006). Assim, em 

cada uma das estratégias propostas, empregou-se um modelo diferente de 

representação cromossômica binária para o AG com intuito de avaliar qual delas 

propicia os melhores resultados para o PRVC. 

 

 

4.1.1. Estratégia A 

Nesta estratégia, optou-se por representar o cromossomo por matriz binária 

de M colunas por N linhas, onde M representa o número de clientes a serem 

visitados e N é o resultado da multiplicação do número de clientes pelo número de 

veículos necessários para atender a demanda total. Um exemplo desta matriz é 

apresentado na Figura 12.  
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Figura 12 – Representação cromossômica adotada na Estratégia A. 

 
      Fonte: O autor. 

 

 

Conforme a Figura 12 ilustra, a representação cromossômica proposta em 

forma de matriz binária fornece objetivamente os valores das variáveis que 

compõem a solução do PRVC.  

A posição da coluna que recebe valor 1 no alelo indica o cliente que será 

visitado enquanto a posição da linha que recebe o valor 1 no alelo indica o veículo e 

a ordem da visita ao cliente. Neste sentido, um cromossomo representa uma 

solução, contemplando a informação de quais clientes cada veículo irá atender, bem 

como a ordem de visita dos clientes. Esta representação facilita muito o controle das 

restrições impostas ao problema. 

O pseudocódigo apresentado no Quadro 4 descreve o funcionamento do 

algoritmo proposto nesta estratégia. 
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 Quadro 4 – Pseudocódigo: Estratégia A. 

Seja P(t) uma população do AG na geração t; p um indivíduo de P(t); p* o indivíduo de P(t) com 
a melhor aptidão, ou seja, a melhor solução da população; ng o número máximo de gerações 
permitidas; ns o número de gerações sem melhoria; R o subconjunto de indivíduos de uma 
população P(t) a serem refinados pelo algoritmo de busca local Subida/Descida de Encosta (SE); 

z* o melhor vizinho de um indivíduo r  R, encontrado por SE; 

01. t 0; ng 5000; ns30; 

02. Gere população inicial P(t) empregando a representação cromossômica da Estratégia A 

03. Gere soluções com o algoritmo de Gillett e Miller e injete (substituindo indivíduos) em P(t) 

04. Enquanto t < ng Faça 

05.   Para cada indivíduo p  P(t) Faça 

06.     Calcule as Rotas (atribui a sequência de visita a cada veículo a partir da representação 
cromossômica) 

07.     Calcule a Aptidão de p (fitness)  

08.   Fim Para 
 09.   Se ns foi atingido Então 

10.    Para cada indivíduo rR  Faça 

11.      Aplique o algoritmo SE no indivíduo r e encontre z* (refinamento da solução) 

12.      Substitua o indivíduo r por z* e atualize aptidão (se, e somente se, z* for melhor que r) 

13.    Fim Para 

14.   Fim Se 

15.   Aplique os operadores genéticos em P(t) (seleção, cruzamento, mutação e elitismo) 

16. t t+1; 

17. Fim Enquanto 

18. Retorne p* (melhor solução encontrada) 

 

 Fonte: O autor. 

 

 

4.1.2. Estratégia B 

Nesta estratégia, a sequência ou a ordem de visita aos clientes (rota) é 

atribuída pela Estratégia Gulosa baseada no Vizinho Mais Próximo, descrita no 

capítulo 2.4.4. Esta ideia de definição de rota foi inspirada no trabalho de Lima et al. 

(2014), os quais investigaram a influência de alguns coeficientes de redes 

complexas5 no desempenho de algoritmos heurísticos gulosos para resolução dos 

problemas caminho mínimo e caixeiro viajante. Os experimentos realizados pelos 

                                                      
5 O termo redes complexas refere-se a um grafo que apresenta uma estrutura topográfica não trivial, composto por um 

conjunto de vértices que são interligados por meio de arestas (BARABASI, 2003; MONTEIRO 2010; SOLÍS-PERALES et al., 
2010). 
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autores apontaram que alguns coeficientes, por exemplo Agregação6, podem 

fornecer indícios sobre o desempenho dos algoritmos heurísticos na solução dos 

problemas abordados. Nesse estudo, pode-se constatar que os algoritmos 

heurísticos investigados apresentaram as melhores soluções para redes com 

Coeficiente de Agregação de 100%, ou seja, redes nas quais todos os vértices 

(clientes) são conectados (ligados) entre si, como acontece na maioria das 

instâncias do PRVC encontradas na literatura, incluindo as instâncias de Christofides 

e TSPLIB consideradas neste trabalho. 

Partindo desta proposição, a utilização de Estratégia Gulosa baseada no 

Vizinho Mais Próximo poderia se mostrar uma abordagem promissora, justificando 

assim o seu uso na presente Estratégia.  

Desta forma, o cromossomo representa apenas o conjunto de clientes que 

devem ser atendidos por cada um dos veículos, como ilustra a Figura 13.  

 

 

Figura 13 - Representação cromossômica adotada na Estratégia B. 

 

              Fonte: O autor. 

 

 

Como mostra a Figura 13, a representação cromossômica nesta estratégia 

consiste em uma matriz de M colunas por N linhas, onde M representa o número de 

clientes a serem visitados e N representa o número de veículos necessários para 

atender a demanda total. Assim, dado um alelo (elemento da matriz) com o valor 1, 

sua coluna indica o cliente que será atendido, enquanto sua linha indica o veículo 

designado para atendê-lo. Nesta estratégia as rotas são estabelecidas a partir de 

Estratégia Gulosa baseada no Vizinho Mais Próximo. 

O pseudocódigo apresentado no Quadro 5 descreve o funcionamento do 

algoritmo proposto nesta estratégia. 

                                                      
6 Coeficiente de Agregação de um vértice é uma relação da quantidade de conexões existentes entre seus vizinhos e a 

quantidade máxima possível (MONTEIRO, 2010). 
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Quadro 5 – Pseudocódigo: Estratégia B. 

Seja P(t) uma população do AG na geração t; p um indivíduo de P(t); p* o indivíduo de P(t) com 
a melhor aptidão, ou seja, a melhor solução da população; ng o número máximo de gerações 
permitidas; ns o número de gerações sem melhoria; R o subconjunto de indivíduos de uma 
população P(t) a serem refinados pelo algoritmo de busca local Subida/Descida de Encosta (SE); 

z* o melhor vizinho de um indivíduo r  R, encontrado por SE; Estratégia Gulosa baseado no 
Vizinho Mais Próximo (BG); 

01. t 0; ng 5000; ns30; 

02. Gere população inicial P(t) empregando a representação cromossômica da Estratégia B 

03. Gere soluções com o algoritmo de Gillett e Miller e injete (substituindo indivíduos) em P(t) 

04. Enquanto t < ng Faça 

05.  Para cada indivíduo p de P(t) Faça 

06.   Calcule a Rota (atribui a sequência de visita a cada veículo empregando heurística de BG) 

07.   Calcule a Aptidão de p (fitness)  

08.  Fim Para 
 
09.  Se ns foi atingido Então 

10.    Para cada indivíduo rR  Faça 

11.     Aplique o algoritmo SE no indivíduo p e encontre z* (refinamento da solução) 

12.     Substitua o indivíduo r por z* e atualize aptidão (se, e somente se, z* for melhor que r) 

13.    Fim Para 

14.  Fim Se 

15.  Aplique os operadores genéticos em P(t) (seleção, cruzamento, mutação e elitismo) 

16. t t+1; 

17. Fim Enquanto 

18. Retorne p* (melhor solução encontrada) 

 

Fonte: O autor. 

 

 

4.1.3. Estratégia C 

Nesta estratégia, a representação cromossômica consiste em uma matriz 

binária de M colunas por N linhas, onde M é o resultado da equação nc * 2 - 1, onde 

nc representa o número de clientes e N corresponde ao número de veículos 

necessários para atender a demanda total, conforme ilustra a Figura 14. Cabe 

ressaltar que essa representação cromossômica foi inspirada no trabalho de Grassi 

(2014), que empregou cromossomos binários como fonte para permutação de 

matrizes de inteiros representando soluções para um problema de Job Shop. 
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O exemplo ilustrado na Figura 14 consiste na representação cromossômica 

para resolver uma instância do PRVC com 7 clientes e 2 veículos. Assim, as 7 

primeiras colunas de cada linha indicam os clientes a serem atendidos pelo veículo 

enquanto as 6 últimas colunas consistem em um vetor que determina as 

permutações a serem feitas em uma matriz de números inteiros, representando a 

ordem de visita dos clientes, ou seja, a rota a ser feita pelo veículo. 

 

 

  Figura 14 - Representação cromossômica adotada na Estratégia C 

 

            Fonte: O autor. 

 

 

 

A matriz de inteiros que representa as rotas, denominada Matriz de 

Permutação, deve ter M colunas por N linhas, onde M representa o número de 

clientes a serem atendidos e N corresponde ao número de veículos necessários 

para atender a demanda total. Ela é gerada incialmente com permutações aleatórias 

e, quando combinada com os cromossomos, resulta em diferentes matrizes 

permutadas, ou diferentes conjuntos de rotas, conforme ilustram as figuras 15 e 16. 

Cada matriz permutada tem como objetivo definir a ordem em que os clientes devem 

ser atendidos pelos veículos, como ilustram as figuras 17 e 18.  

 

 

              Figura 15 - Matriz de Permutação. 

 

                    Fonte: O autor. 
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           Figura 16 – Processo de permutação 

 

                 Fonte: O autor. 

 

 

    Figura 17 – Ilustração da geração dos conjuntos de rotas em cada solução a partir 

da Matriz de Permutação. 

 

            Fonte: O autor. 

 

 

Figura 18 – Funcionamento da atribuição das sequências de atendimento 

(definição das rotas). 

 

Fonte: O autor. 
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O pseudocódigo apresentado no Quadro 6 descreve o funcionamento do 

algoritmo proposto na Estratégia C. 

 

Quadro 6 – Pseudocódigo Estratégia C. 

Seja P(t) uma população do AG na geração t; p um indivíduo de P(t); p* o indivíduo de P(t) com 
a melhor aptidão, ou seja, a melhor solução da população; ng o número máximo de gerações 
permitidas; ns o número de gerações sem melhoria; R o subconjunto de indivíduos de uma 
população P(t) a serem refinados pelo algoritmo de busca local Subida/Descida de Encosta (SE); 

z* o melhor vizinho de um indivíduo r  R, encontrado por SE; Matriz de Permutação (MP); 

01. t 0; ng 5000; ns30; 

02  Gere MP  

03. Gere população inicial P(t) empregando a representação cromossômica da Estratégia C 

04. Gere soluções com o algoritmo de Gillett e Miller e injete (substituindo indivíduos) em P(t) 

05. Enquanto t < ng Faça 

06.  Para cada indivíduo p de P(t) Faça 

07.   Calcule a Rota (atribui a sequência de visita a cada veículo a partir da MP) 

08.   Calcule a Aptidão de p (fitness)  

09.  Fim Para 

10.  Se ns foi atingido Então 

11.    Para cada indivíduo rR  Faça 

12.     Aplique o algoritmo SE no indivíduo r e encontre z* (refinamento da solução) 

13.     Substitua o indivíduo r por z* e atualize aptidão (se, e somente se, z* for melhor que r) 

14.    Fim Para 

15.  Fim Se 

16.  Aplique os operadores genéticos em P(t) (seleção, cruzamento, mutação e elitismo) 

17. t t+1; 

18. Fim Enquanto 

19. Retorne p* (melhor solução encontrada) 

 

Fonte: O autor. 

 

4.1.4. Geração da população inicial 

No Algoritmo Genético clássico a população inicial é totalmente gerada 

aleatoriamente. Contudo, uma população inicial formada apenas por cromossomos 

ruins (soluções não factíveis ou soluções que não respondam bem à função 

objetivo) pode dirigir o algoritmo para uma área dispendiosa no espaço de busca, 

aumentando o custo computacional, sem no entanto, levar a uma boa solução. Em 

adição, muitos cromossomos semelhantes em uma população ferem o princípio da 

diversidade, podendo levar o AG a convergir precocemente para soluções ótimas 

locais.  
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Alguns experimentos preliminares realizados na presente dissertação 

apontaram que, para o problema abordado, a população inicial gerada 

aleatoriamente resulta em um elevado número de soluções não factíveis formadas 

nas primeiras gerações, diminuindo a eficácia do AG.  

Visando amenizar este problema, empregou-se a heurística de Gillett e Miller 

para gerar algumas soluções factíveis que são injetadas na população inicial, 

fazendo com que o AG já parta de um “ponto privilegiado” do espaço de busca para 

convergir mais eficaz para boas soluções. O número de soluções injetadas na 

população inicial é exatamente o dobro da quantidade de clientes a serem 

atendidos. São geradas duas soluções a partir de cada cliente onde, na 1º etapa 

(agrupamento), a heurística de Gillett e Miller inicia o agrupamento partindo de cada 

um dos clientes e, na 2º etapa (gerar rota), para cada grupo gerado são geradas 

duas soluções: a primeira inicia a rota a partir do cliente mais próximo do centro de 

distribuição e, na segunda solução, a rota é iniciada a partir do cliente mais distante 

do centro de distribuição. 

 

 

4.1.5. Avaliação da aptidão do cromossomo 

Para avaliar a aptidão do cromossomo, foi considerado o custo total das rotas 

(roteiro), bem como se as rotas definidas pelos cromossomos violam alguma 

restrição. Foram consideradas a restrição de capacidade do veículo e que todos os 

clientes devem ser visitados uma única vez e ter toda sua demanda atendida 

integralmente. 

O cálculo de aptidão reflete o valor da função objetivo (FO), usado como 

medida de avaliação da qualidade da solução gerada e envolve o número de 

veículos utilizados, restrições violadas e custo total da rota, como apresentado na 

Equação 9. 

 

ctprnrpvKFO  )*()*(  (9) 
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Na qual, 

 ct  : custo total das rotas (Obtido a partir da Equação 1); 

 K   : número de veículos utilizado na solução; 

 pr  : peso atribuído às restrições violadas;  

 pv : peso atribuído ao número de veículos utilizados; 

 nr  : Número de restrições violadas. 

 

 

4.1.6. Cruzamento ou crossover aplicado às estratégias propostas 

É possível encontrar na literatura inúmeras formas de realizar o cruzamento. 

Entretanto, nas estratégias propostas nesta dissertação optou-se por aplicar o 

cruzamento com corte em um ponto único. No método de ponto único, é escolhido 

um ponto de corte e a partir desse ponto o material genético dos pais é trocado 

dando origem a dois novos cromossomos (filhos), formados pela combinação das 

características genéticas dos pais, como pode ser observado na Figura 8, na seção 

2.4.3.5. 

 

 

 

4.1.7. Refinamento das soluções do AG pela heurística Subida de Encosta 

Após calcular a aptidão de todos os cromossomos, aquele com melhor 

aptidão é submetido à heurística de busca local Subida/Descida de Encosta, com a 

finalidade de melhorar ainda mais sua aptidão. Além disso, adotou-se este 

procedimento para o subconjunto R de indivíduos da população escolhidos 

aleatoriamente.  

No processo de refinamento por busca local, enquanto houver um vizinho que 

melhore a aptidão da solução atual o processo de busca é repetido de forma 

recursiva. A busca termina, retornando o melhor vizinho encontrado, quando não há 
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mais vizinhos de uma solução que permita melhorá-la. A forma como são definidas 

as soluções vizinhas de uma solução r  R está ilustrada na Figura 19, na qual: 

 r : Solução a ser refinada;  

 ze : Vizinho da esquerda  a partir de p desloca-se todas as colunas uma 

unidade à esquerda; 

 zd : Vizinho da direita  a partir de p desloca todas as colunas uma unidade à 

direita;  

 zb : Vizinho de baixo  a partir de p desloca todas as linhas uma unidade a 

baixo;  

 za. : Vizinho do alto  a partir de p desloca todas as linhas uma unidade 

acima. 

 

Figura 19 – Vizinhança de uma solução p.  

 

Fonte: O autor. 

 

Na Figura 19 é ilustrada a vizinhança de uma solução corrente (r) aplicada 

nas estratégias propostas. Neste método os vizinhos da direita, esquerda, acima e 

abaixo são gerados “rolando” sistematicamente os bits para a direita, esquerda, para 

cima e para baixo respectivamente. Embora existam outros métodos e técnicas para 

gerar vizinhança, como por exemplo, K-Opt, o método proposto foi empregado em 

função de sua simplicidade de implementação em cromossomos representados por 

matrizes binárias e também por assegurar que uma solução factível possa gerar 
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apenas soluções vizinhas factíveis, ou seja, soluções que não violam as restrições 

do problema. 

 

4.1.8. Parâmetros aplicados nas estratégias propostas 

De modo geral, o comportamento dos Algoritmos Genéticos no espaço de 

busca é influenciado pelos seus parâmetros de configuração. Não obstante, eles 

permitem determinar a velocidade de convergência além da dispersão pelo espaço 

de busca. No Quadro 7 são apresentados os parâmetros utilizados no AG, 

considerando as três estratégias propostas, bem como a maneira pela qual eles 

foram definidos. 

 

 

Quadro 7 - Parâmetros utilizados pelo AG nas estratégias A, B e C. 

 
Parâmetro Valor Adotado 

Justificativa para 
adoção 

cc (Codificação Cromossômica) Binário Experimental 

tp (Tamanho da População) 1200 Experimental 

R (Subconjunto da população)  1/3 da população Experimental 

ns (Número de gerações sem melhoria) 30 Experimental 

ng (Número de Gerações) 5000 Experimental 

ts (Taxa de Substituição da população) 80% Experimental 

te (Elitismo) 20% Experimental 

tc (Crossover) 80% Experimental 

ms (Método de Seleção) Roleta SANTA CATARINA(2009) 

tm (Taxa de Mutação) 1% Experimental 

tpm

c
 

(Tipo de Mutação) Flip Bit Experimental 

cp (Critério de Parada) Número de gerações SANTA CATARINA(2009) 

Fonte : O autor. 
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5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

As estratégias aqui propostas foram avaliadas em experimentos 

computacionais com um conjunto de 16 instâncias que consideram até 30 clientes 

(vértices), com diferentes demandas. Em relação à frota de veículos, considerou-se 

frota homogênea, ou seja, todos os veículos possuem a mesma capacidade, 

estabelecidas pelas instâncias empregadas. Os parâmetros empregados nos 

experimentos foram descritos na seção 4.1.8.  

Para analisar o desempenho de cada uma das estratégias propostas, foram 

executados 10 testes para cada instância e os resultados obtidos foram comparados 

entre si e também com as melhores soluções da literatura. Para as instâncias 

Christofides (1985), foram consideradas as soluções ótimas apresentadas por 

Reinelt e Wenger (2006) e para as instâncias TSPLIB (1995), foram assumidas as 

soluções ótimas indicadas por Ralphs et al. (1998). 

Para aferir o desempenho das soluções obtidas pelas estratégias empregou-

se a medida conhecida na literatura como GAP = (FO_Med – FO_Best) / FO_Best, 

sendo FO_Med a média dos valores da função objetivo (FO), obtidos por meio da 

Equação 9, das soluções geradas nos 10 testes realizados, FO_best o valor da 

função objetivo da melhor solução encontrada na literatura,  K  representa o número 

de veículos utilizados na solução e nc o número de clientes da instância. Também 

são apresentados o desvio padrão dos valores de FO (FO), o tempo de execução e 

o valor de FO da melhor solução (FO*) para cada instância. 

Visando uma melhor avaliação das estratégias propostas, foram realizados 

experimentos com e sem o uso das heurísticas Gillett e Miller (GM) e 

Subida/Descida de Encosta (SE), os quais estão apresentados como segue: 

 

 GM:  Heurística de Gillett e Miller; 

 AG: Algoritmos Genéticos sem a utilização das heurísticas; 

 AG + GM: Algoritmos Genéticos e heurística de Gillett e Miller; 

 AG + SE: Algoritmos Genéticos e heurística de Subida/Descida de Encosta; 

 AG + GM + SE: Algoritmos Genéticos, heurística de Gillett e Miller e heurística 

de Subida/Descida de Encosta. 
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Os resultados obtidos nos experimentos realizados estão apresentados nas 

Tabelas 1 a 7 e sintetizados nos gráficos das Figuras 20, 21 e 22 a seguir. 

 
 

Tabela 1 – Resultados experimentais da estratégia A com e sem a aplicação de 

heurísticas. 

Fonte Instância FO_Best GM AG AG + GM AG + SE AG + GM + SE 

T
S

P
L

IB
 

Eil7 114 114 114 114 114 114 

Eil13 290 332 332 332 332 290 

Eil22 375 573 595 420 397 377 

Eil23 875 1039 1023 1003 984 902 

Eil30 545 795 979 548 617 545 

C
h

ri
s
to

fi
d

e
s
 

P-n16-k8 450 474 520 464 450 450 

P-n19-k2 212 296 284 224 222 215 

P-n20-k2 216 273 270 226 220 220 

P-n21-k2 211 271 229 223 223 216 

P-n22-k2 216 271 338 235 234 220 

P-n22-k8 590 635 722 614 610 590 

P-n23-k8 529 553 675 544 534 529 

E-n13-k4 247 332 315 312 290 290 

E-n22-k4 375 522 430 390 390 387 

E-n23-k3 569 762 828 673 655 625 

E-n30-k3 534 792 850 587 545 545 

GAP Médio 26,6% 31,6% 8,4% 6,8% 2,7% 

   Fonte: O autor. 
 
 

Tabela 2 - Resultados dos experimentos com a utilização da Estratégia A. 

Fonte Instância nc K FO_Best 
Estratégia A 

FO* FO_Med GAP FO Tempo Médio 

T
S

P
L

IB
 

Eil7 7 2 114 114 114 0% 0 1m20s 

Eil13 13 4 290 290 290 0% 0 2m20s 

Eil22 22 4 375 377 385 3% 6 3m30s 

Eil23 23 5 875 902 902 3% 36 3m40s 

Eil30 30 3 545 545 548 1% 6 4m10s 

C
h

ri
s
to

fi
d

e
s

 

P-n16-k8 16 8 450 450 464 3% 8 2m30s 

P-n19-k2 19 2 212 215 224 6% 7 2m40s 

P-n20-k2 20 2 216 220 226 5% 2 3m10s 

P-n21-k2 21 2 211 216 223 6% 6 3m20s 

P-n22-k2 22 2 216 220 235 9% 11 3m30s 

P-n22-k8 22 8 590 590 590 0% 0 3m30s 

P-n23-k8 23 8 529 529 544 3% 3 3m40s 

E-n13-k4 13 4 247 290 290 17% 0 2m20s 

E-n22-k4 22 4 375 387 390 4% 4 3m20s 

E-n23-k3 23 3 569 625 649 14% 22 3m40s 
E-n30-k3 30 3 534 545 549 3% 4 4m10s 

         Fonte: O autor. 
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Como se observa na Tabela 2, para a Estratégia A, o GAP em todos os casos 

(com exceção das instâncias “E-n13-k4” e “E-n23-k3“) se manteve menor que 10% 

e, em 38% das instâncias investigadas, a estratégia encontrou a melhor solução 

conhecida (FO_Best). Os números ainda mostram que em 69% das instâncias 

estudadas, a estratégia apresentou um GAP menor ou igual que 5%. Ainda 

analisando o GAP, o resultado da média dos valores encontrados para as 16 

instâncias não ultrapassou 5%, o que evidencia o bom desempenho da estratégia no 

que tange à qualidade das soluções. 

Também é possível observar que o desvio padrão (FO) em 81% dos casos é 

menor que 10 e, em 50% dos casos, o desvio padrão se manteve menor que 5 

indicando boa estabilidade no mecanismo de exploração do espaço de busca da 

estratégia.  

Sobre o custo computacional, o tempo de processamento da Estratégia A, 

como pode ser observado na Tabela 2, varia de 1 minuto e 20 segundos para a 

menor instância estudada (Eil7) até 4 minutos e 10 segundos para as maiores 

instâncias estudada (Eil30 e E-n30-k3). Assim, esta estratégia apresentou o custo 

computacional relativamente baixo, entretanto, cabe ressaltar que este tempo de 

processamento poderia ser melhorado minimizando a esparsidade da representação 

cromossômica. Esta limitação é descrita na conclusão como uma das sugestões 

para trabalhos futuros. 

Na Tabela 1 se observa uma comparação dos resultados gerados pela 

Estratégia A com e sem a aplicação das heurísticas propostas.  Nota-se que de 

modo geral a utilização da Estratégia A apresenta melhores resultados quando se 

empregam as heurísticas de Gillett e Miller e Subida/Descida de Encosta acopladas 

ao AG.  

Nota-se também que as soluções geradas com o AG sem as heurísticas têm 

qualidade inferior às soluções geradas a partir das demais variações, inclusive 

inferiores às soluções geradas com a utilização apenas da heurística de Gillett e 

Miller (GM).  

Esses resultados sugerem que a utilização das heurísticas de Gillett e Muller 

e Subida/Decida de Encosta auxiliam os AGs a convergirem para pontos 

promissores no espaço de busca, gerando soluções com boa qualidade.  
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Tabela 3 – Resultados experimentais da estratégia B com e sem a aplicação de 

heurísticas. 

Fonte Instância FO_Best GM AG AG + GM AG + SE AG + GM + SE 

T
S

P
L

IB
 

Eil7 114 114 114 114 114 114 

Eil13 290 332 340 308 334 290 

Eil22 375 573 624 472 385 375 

Eil23 875 1039 1074 1012 984 886 

Eil30 545 795 765 750 676 562 

C
h

ri
s
to

fi
d

e
s
 

P-n16-k8 450 474 532 462 450 450 

P-n19-k2 212 296 288 253 245 220 

P-n20-k2 216 273 282 255 242 225 

P-n21-k2 211 271 249 249 230 223 

P-n22-k2 216 271 352 268 244 222 

P-n22-k8 590 635 722 618 630 642 

P-n23-k8 529 553 675 542 542 538 

E-n13-k4 247 332 302 302 290 290 

E-n22-k4 375 522 502 472 460 398 

E-n23-k3 569 762 822 690 569 569 

E-n30-k3 534 792 884 687 574 574 

GAP Médio 26,6% 33,0% 17,0% 10,0% 3,9 % 

   Fonte: O autor. 
 

 

 

Tabela 4 - Resultados dos experimentos com a utilização da Estratégia B. 

Fonte Instância nc K FO_Best 
Estratégia B 

FO* FO_Med GAP FO Tempo Médio 

T
S

P
L

IB
 

Eil7 7 2 114 114 114 0% 0 27s 

Eil13 13 4 290 290 296 2% 5 40s 

Eil22 22 4 375 375 429 14% 24 1m30s 

Eil23 23 5 875 886 886 1% 0 1m40s 

Eil30 30 3 545 562 582 7% 10 2m20s 

C
h

ri
s
to

fi
d

e
s

 

P-n16-k8 16 8 450 450 468 4% 21 50s 

P-n19-k2 19 2 212 220 224 6% 2 1m 

P-n20-k2 20 2 216 225 230 6% 4 1m10s 

P-n21-k2 21 2 211 223 223 6% 1 1m20s 

P-n22-k2 22 2 216 222 232 7% 4 1m30s 

P-n22-k8 22 8 590 642 686 16% 29 1m30s 

P-n23-k8 23 8 529 538 565 7% 0 1m40s 

E-n13-k4 13 4 247 290 295 19% 4 40s 

E-n22-k4 22 4 375 398 453 21% 19 1m30s 

E-n23-k3 23 3 569 569 583 2% 21 1m40s 

E-n30-k3 30 3 534 574 617 16% 25 2m20s 

   Fonte: O autor. 
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A partir da Tabela 4, pode-se observar que a Estratégia B possibilitou 

resultados promissores. O GAP máximo não excedeu 21%, sendo que 69% das 

instâncias investigadas apresentaram GAP menor ou igual que 10%. Além disso, 

31% das instâncias apresentaram soluções com GAP menor ou igual que 5% e, 

ainda sobre este enfoque, a Estratégia B apresentou o GAP médio de 8%, o que 

evidencias bom desempenho da estratégia no que tange a qualidade da solução. 

Sobre a estabilidade da estratégia, em 62% das instâncias a estratégia 

apresentou o desvio padrão máximo de 10. Nota-se com esses resultados boa 

estabilidade da estratégia no que tange a exploração do espaço de busca. 

Em relação ao custo computacional, como pode ser observado na Tabela 4, 

varia de 27 segundos para a menor instância estudada até 2 minutos e 20 segundos 

para as maiores instâncias estudada. Neste sentido, ao comparar Estratégia B à 

Estratégia A se observa que ambas apresentaram soluções com boa qualidade, 

entretanto, a qualidade das soluções apresentadas pela Estratégia A é sutilmente 

melhor que a qualidade da solução da estratégia B. Entretanto, o custo 

computacional da estratégia B é consideravelmente menor do que o custo 

computacional apresentado pela estratégia A. 

Os resultados apontam que, para a menor instância estudada o custo 

computacional da Estratégia B correspondeu a 33% do custo computacional da 

Estratégia A e para as maiores instâncias o custo computacional da Estratégia B 

representou 56% do custo computacional da Estratégia A. 

Na Tabela 3 se observa uma comparação dos resultados gerados pela 

Estratégia B com e sem a aplicação das heurísticas propostas. Os resultados 

obtidos nesta estratégia seguem os mesmos padrões dos resultados obtidos na 

Estratégia A. 

De modo geral a utilização da Estratégia B apresenta melhores resultados 

quando se empregam as heurísticas de Gillett e Miller e Subida/Descida de Encosta 

acopladas ao AG.  

Ainda se constata na Tabela 4, que para esta estratégia, as soluções geradas 

com o AG sem as heurísticas têm qualidade inferior às soluções geradas a partir das 

demais variações, inclusive inferiores às soluções geradas com a utilização apenas 

da heurística de Gillett e Miller.  
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A partir desses resultados é possível inferir que na Estratégia B a utilização 

das heurísticas de Gillett e Muller e Subida/Decida de Encosta auxiliam os AGs a 

convergirem para pontos promissores no espaço de busca gerando soluções com 

boa qualidade. 

 

 

Tabela 5 – Resultados experimentais da estratégia C com e sem a aplicação de 

heurísticas. 

Fonte Instância FO_Best GM AG AG + GM AG + SE AG + GM + SE 

T
S

P
L

IB
 

Eil7 114 114 114 114 114 114 

Eil13 290 332 316 308 312 290 

Eil22 375 573 472 472 385 376 

Eil23 875 1039 1025 1012 984 903 

Eil30 545 795 840 750 547 562 

C
h

ri
s
to

fi
d

e
s
 

P-n16-k8 450 474 520 462 450 450 

P-n19-k2 212 296 284 253 222 214 

P-n20-k2 216 273 270 255 226 218 

P-n21-k2 211 271 249 229 223 214 

P-n22-k2 216 271 338 268 234 218 

P-n22-k8 590 635 722 618 610 590 

P-n23-k8 529 553 675 574 534 529 

E-n13-k4 247 332 306 302 290 290 

E-n22-k4 375 522 462 472 390 386 

E-n23-k3 569 762 892 690 655 569 

E-n30-k3 534 792 880 687 572 543 

GAP Médio 26,6% 29,6% 16,8% 5,9 1,9% 

   Fonte: O autor. 
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Tabela 6 - Resultados dos experimentos com a utilização da Estratégia C. 

Fonte Instância nc K FO_Best 
Estratégia C 

FO* FO_Med GAP FO Tempo Médio 

T
S

P
L

IB
 

Eil7 7 2 114 114 114 0% 0 30s 

Eil13 13 4 290 290 294 1% 3 50s 

Eil22 22 4 375 376 389 4% 25 1m40s 

Eil23 23 5 875 903 903 3% 36 1m50s 

Eil30 30 3 545 562 569 4% 15 2m30s 

C
h

ri
s
to

fi
d

e
s

 

P-n16-k8 16 8 450 450 466 4% 17 1m 

P-n19-k2 19 2 212 214 220 4% 4 1m10s 

P-n20-k2 20 2 216 218 222 3% 5 1m20s 

P-n21-k2 21 2 211 214 220 4% 4 1m30s 

P-n22-k2 22 2 216 218 222 3% 5 1m40s 

P-n22-k8 22 8 590 590 600 2% 15 1m40s 

P-n23-k8 23 8 529 529 544 3% 0 1m50s 

E-n13-k4 13 4 247 290 293 19% 3 50s 

E-n22-k4 22 4 375 386 386 3% 8 1m40s 

E-n23-k3 23 3 569 569 602 6% 26 1m50s 

E-n30-k3 30 3 534 543 548 3% 5 2m30s 

 
   Fonte: O autor. 

 

 

Como evidencia a Tabela 6, a Estratégia C apresentou bom desempenho no 

que concerne à qualidade da solução. Sobre essa perspectiva, o GAP em todos os 

casos (com exceção da instância “E-n13-k4”) não excedeu 6% e, em 38% das 

instâncias investigadas, a estratégia encontrou a melhor solução conhecida 

(FO_Best). Os números ainda mostram que em 94% das instâncias estudadas esta 

estratégia apresentou o GAP menor que 5%. Ainda analisando o GAP, o resultado 

da média dos valores encontrados para as 16 instâncias não extrapolou 4%, 

destacando o bom desempenho da estratégia. 

A Estratégia C também apresenta boa estabilidade, que pode ser confirmada 

a partir dos resultados exibidos na Tabela 6, que aponta o desvio padrão máximo de 

36 e, em 56% das instâncias é menor que 6, indicando assim boa estabilidade dessa 

estratégia no mecanismo de exploração do espaço de busca.  

No que tange ao custo computacional, o tempo de processamento dessa 

estratégia mostrado na Tabela 6, varia de 30 segundos para a menor instância 

estudada até 2 minutos e 30 segundos para as maiores instâncias. Assim, o custo 
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computacional desta estratégia é consideravelmente baixo frente ao custo 

computacional da Estratégia A. 

Ainda sobre essa perspectiva, o custo computacional da Estratégia C 

comparado ao custo computacional da Estratégia A para a menor e para as maiores 

instâncias corresponde a 30% e 60%, respectivamente. Sendo assim, o custo 

computacional da Estratégia C é notavelmente inferior ao custo computacional 

aferido na Estratégia A. 

Por outro lado, o custo computacional da Estratégia C é sutilmente maior que 

o custo computacional apresentado pela Estratégia B, correspondendo a uma 

diferença de 11% e 12% para a menor e para as maiores instâncias, 

respectivamente. 

Na Tabela 5 se observa a comparação dos resultados gerados pela 

Estratégia C com e sem a aplicação das heurísticas propostas. Os resultados 

obtidos nesta estratégia seguem os padrões observados nas Estratégias A e B. 

Nota-se que, de modo geral, a Estratégia C apresenta melhores resultados quando 

se empregam as heurísticas de Gillett e Miller e Subida/Descida de Encosta 

acopladas ao AG. 

A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 1 a 6 é possível observar 

que, para as três estratégias, o uso das heurísticas de Gillett e Miller e 

Subida/Decida de Encosta auxiliam os AGs a convergirem mais rapidamente para 

pontos promissores no espaço de busca gerando soluções com boa qualidade. 

Na Tabela 7 a seguir é apresentada a consolidação dos resultados das 

Estratégias A, B e C. Considerando a qualidade das soluções (valores de FO* 

destacados em azul), fica evidente que dentre as três estratégias propostas, a 

Estratégia C apresentou o melhor desempenho, alcançando em 81% dos casos a 

melhor solução dentre as soluções apresentadas pelas três estratégias, seguida 

pelas Estratégias A e B, ambas atingindo 44% de soluções ótimas. 
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Tabela 7 – Consolidação dos resultados experimentais com as estratégias A, B e C. 

Fonte Instância Fbest 
Estratégia A Estratégia B Estratégia C 

FO* FO_Med Tempo FO* FO_Med Tempo FO* FO_Med Tempo 

T
S

P
L
IB

 

Eil7 114 114 114 1m20s 114 114 27s 114 114 30s 

Eil13 290 290 290 2m20s 290 296 40s 290 294 50s 

Eil22 375 377 385 3m30s 375 429 1m30s 376 389 1m40s 

Eil23 875 902 902 3m40s 886 886 1m40s 903 903 1m50s 

Eil30 545 545 548 4m10s 562 582 2m20s 562 569 2m30s 

C
h

ri
s
to

fi
d

e
s
 

P-n16-k8 450 450 464 2m30s 450 468 50s 450 466 1m 

P-n19-k2 212 215 224 2m40s 220 224 1m 214 220 1m10s 

P-n20-k2 216 220 226 3m10s 225 230 1m10s 218 222 1m20s 

P-n21-k2 211 216 223 3m20s 223 223 1m20s 214 220 1m30s 

P-n22-k2 216 220 235 3m30s 222 232 1m30s 218 222 1m40s 

P-n22-k8 590 590 590 3m30s 642 686 1m30s 590 600 1m40s 

P-n23-k8 529 529 544 3m40s 538 565 1m40s 529 544 1m50s 

E-n13-k4 247 290 290 2m20s 290 295 40s 290 293 50s 

E-n22-k4 375 387 390 3m20s 398 453 1m30s 386 386 1m40s 

E-n23-k3 569 625 649 3m40s 569 583 1m40s 569 602 1m50s 

E-n30-k3 534 545 549 4m10s 574 617 2m20s 543 548 2m30s 

 Fonte: O autor 

 

 

Nota-se também na Tabela 7 que o custo computacional está intimamente 

relacionado à representação cromossômica da estratégia. Nas três estratégias 

adotou-se representações em forma de matriz binária com diferentes dimensões. 

Neste sentido, os resultados demostraram que a medida que aumenta as dimensões 

da matriz cromossômica, aumenta consideravelmente o custo computacional. Deste 

modo, para todas as instâncias estudadas a Estratégia B apresentou o menor custo 

computacional, seguida da Estratégia C e da Estratégia A. Para a menor instância 

estudada a Estratégia  B  correspondeu a 33% do custo computacional da Estratégia 

A e 90% do custo computacional da Estratégia C e para as maiores instâncias 

estudadas a Estratégia B representou 56% do custo computacional da Estratégia A 

e 93% do custo computacional da Estratégia C. Não obstante, a Estratégia C 

apresentou 38% e 60% para a menor e maior instâncias, respectivamente, em 

comparação com a Estratégia A. 
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Baseando-se nos resultados apresentados na Tabela 7 é possível inferir que 

as três estratégias apresentam soluções de boa qualidade, sendo que, as 

estratégias B e C apresentam melhores soluções com baixo custo computacional.  

O gráfico apresentado na Figura 20 consolida os valores de GAP 

apresentados pelas três estratégias (Tabelas 1, 3 e 5), evidenciando que a 

Estratégia C, de modo geral, apresentou as melhores soluções do ponto de vista de 

custo total do roteiro (rotas de todos os veículos). 

 

 

Figura 20 – Análise comparativa dos valores de GAP apresentados pelas três 

Estratégias. 

 

Fonte: O autor. 
 
 
 

O gráfico da Figura 21 ilustra uma comparação entre os desvios padrão das 

soluções obtidas por cada uma das estratégias nos 10 testes executados para cada 

instância. Nesse gráfico é possível notar que a Estratégia A apresenta os menores 

desvios para a maioria das instâncias, o que significa boa estabilidade da estratégia. 

Em outras palavras, em todos os 10 testes executados para uma mesma instância, 

as soluções obtidas estão relativamente próximas à melhor solução obtida, 

evidenciando uma boa precisão da estratégia.  
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Figura 21 – Análise comparativa dos desvios padrão obtidos pelas três Estratégias. 

 

Fonte: O autor. 
 

 

Ainda com relação ao gráfico da Figura 21, observa-se que as estratégias B e 

C também apresentam baixos desvios padrão para a maioria das instâncias.  

Entretanto, cabe ressaltar que para algumas instâncias como, por exemplo, Eil22, 

Eil23 e E-n30-k3, os desvios obtidos pela Estratégia B contrastam com os desvios 

das duas outras estratégias. Uma explicação destes casos demandaria um estudo 

mais detalhado e que não foi realizado neste trabalho. 

Nas tabelas 2, 4 e 6 foram apresentados os resultados experimentais das três 

estratégias com e sem a aplicação das heurísticas de Gillett e Miller e 

Subida/Descida de Encosta. Em alguns casos, principalmente nas instâncias 

menores, por exemplo Eil7, as soluções obtidas pelo AG com e sem as heurísticas é 

igual ou muito similar. Não obstante, isso também se observa em alguns resultados 

obtidos com uso apenas da heurística de Gillett e Miller.  

Assim, para demonstrar a validade do emprego das heurísticas foi elaborado 

o gráfico da Figura 22, no qual se compara a convergência do AG ao longo das 

gerações (com e sem o uso das heurísticas), considerando a aplicação da Estratégia 

C na solução da instância Eil30. Cabe ressaltar que na execução dos experimentos 

empregou-se a mesma semente para garantir que em todos os casos o ponto de 

partida do AG no espaço de busca fosse o mesmo. 
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Figura 22 – Convergência do AG ao longo das gerações, com e sem o uso das 

heurísticas, na solução da instância Eil30. 

 

Fonte: O Autor. 

 

Nota-se no gráfico da Figura 22 que AG, bem como AG+GM não apresentam 

uma rápida convergência no processo de busca no espaço de soluções, uma vez 

que, em ambos os casos, só se empregam heurísticas intrínsecas dos Algoritmos 

Genéticos. É provável que nestes casos um número maior de gerações seria 

requerido para o AG convergir para pontos ótimos ou subótimos no espaço de 

soluções.  Por outro lado, pode-se observar que nos casos de AG+SE e 

AG+GM+SE a convergência do AG é muito mais rápida, o que leva a uma 

diminuição do custo computacional. Isso pode ser explicado pelo uso da heurística 

SE, empregada no refinamento das soluções. 

Observa-se ainda no gráfico um melhor desempenho de AG+GM+SE, uma 

vez que, além do processo de refinamento, soluções factíveis e de boa qualidade, 

geradas a partir da heurística de Gillett Miller, são injetadas na população inicial. 

Isso mostra que o uso das heurísticas faz o AG convergir para pontos promissores 

no espaço de busca com um número menor de gerações, ratificando a escolha das 

heurísticas empregadas nas estratégias propostas. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho teve como objetivo investigar o desempenho dos AGs na 

otimização do PRVC usando diferentes representações cromossômicas e utilizando 

heurísticas para geração de soluções factíveis iniciais e também no refinamento das 

soluções geradas pelo AG. Para tanto, foram propostas três estratégias, cada uma 

delas empregando uma representação cromossômica diferente para codificar a 

solução. Em adição, realizou-se um levantamento bibliográfico, o qual mostrou a 

importância do PRVC no campo da otimização combinatória e também apontou 

alguns métodos heurísticos e metaheurísticos utilizados para solucionar este 

problema, que por ser do tipo NP-Hard, dificulta sua solução por métodos exatos.  

A partir dos experimentos computacionais realizados, foi possível concluir que 

as Estratégias A, B e C, considerando as instâncias de Christofides e TSPLIB, 

apresentaram bons resultados para o PRVC, respondendo de forma satisfatória no 

que tange a qualidade da solução e o custo computacional. Vale destacar que, do 

ponto de vista da qualidade das soluções, a Estratégia C apresentou o melhor 

desempenho.  Por outro lado, a Estratégia B, inspirada em pesquisas do autor dessa 

dissertação acerca das Redes Complexas e que emprega a Estratégia Gulosa para 

geração das rotas, se mostrou bastante promissora apresentando os menores 

custos computacionais. Ainda com base nos experimentos se constatou que as 

representações cromossômicas empregadas nas estratégias atenderam de forma 

satisfatória às características específicas do PRVC e, por se tratar de matrizes 

binárias, são de simples interpretação e se adaptam facilmente ao mecanismo de 

exploração do espaço de busca. Os experimentos ainda apontaram que a utilização 

das heurísticas de Gillett e Muller e Subida/Decida auxiliam os AGs a convergirem 

para pontos promissores no espaço de busca com um número menor de gerações. 

Assim, pode-se dizer que tanto o objetivo geral quanto os objetivos desta pesquisa 

específicos foram atingidos. 

Como contribuições acadêmicas dessa dissertação pode-se citar: i) foi 

efetuada uma revisão da literatura sobre problemas de roteamento de veículos, 

levantando suas principais ramificações e técnicas de resolução; ii) foram 

desenvolvidas três novas estratégias para resolução do PRVC, as quais empregam 

o AG com diferentes representações cromossômicas, além de heurísticas para 
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melhoria da população inicial e de busca local para refinamento das soluções 

geradas pelo AG. 

Para trabalhos futuros propõem-se: i) analisar outras técnicas para obtenção 

de soluções factíveis para serem injetadas na população inicial do AG como, por 

exemplo, o Algoritmo de Clarke e Wright; ii) investigar outros tipos de vizinhanças 

para refinamento das soluções, bem como estudar uma maneira de aumentar a 

diversidade populacional do AG. Para o primeiro caso, uma sugestão é a utilização 

das heurísticas K-Opt ou outras técnicas similares; iii) conduzir um estudo 

objetivando diminuir a esparsidade da matriz cromossômica apresentada na 

Estratégia A; iv) investigar a otimização dos parâmetros do AG visando maior 

desempenho das três estratégias propostas; v) aplicar as estratégias propostas nas 

demais instâncias contidas nas bibliotecas TSPLIB e Christofides, além de cenários 

reais, com o objetivo de avaliar suas aplicabilidades em softwares comerciais. 
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