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RESUMO 

 

O presente trabalho trata de problemas integrados de roteamento e empacotamento 

tridimensional de um único veículo. Em particular, os estudos consideram restrições de coletas 

e entregas em dois problemas distintos: (i) problemas com backhauls, em que um único veículo 

deve sair do depósito carregado para realizar todas as entregas e, em seguida, realizar todas as 

coletas conforme roteiro definido; (ii) problemas com pares de coletas e entregas, em que um 

único veículo deve sair vazio do depósito para realizar as coletas e as respectivas entregas 

durante o roteiro, retornando vazio para o depósito. No primeiro caso existe uma restrição de 

precedência entre todas as entregas e todas as coletas, enquanto no segundo caso existem 

restrições de precedência entre cada cliente de coleta e o seu respectivo par de entrega. Em 

ambos os casos é considerada a geometria tridimensional dos itens (caixas) a serem coletados 

e entregues, além de restrições de múltiplas orientações, estabilidade do empacotamento e 

múltiplos destinos. Por se tratarem de problemas pouco abordados pela literatura, explora-se 

neste trabalho como alguns métodos podem otimizar a busca por uma solução factível. Para 

tratar os problemas apresentados são utilizados métodos de otimização heurísticos, tais como o 

algoritmo de Clarke & Wright para o roteamento do veículo e o algoritmo de George & 

Robinson para o empacotamento das caixas, além da meta-heurística Simulated Annealing para 

integrar a utilização de ambos algoritmos. Foram desenvolvido um algoritmo para resolver cada 

um dos problemas abordados neste trabalho, com instâncias geradas com base na literatura. 

Com os resultados obtidos pôde-se observar que a utilização de métodos heurísticos e meta-

heurísticos para tratamento dos problemas, conforme propostos neste trabalho, é promissora. 

Os resultados e os métodos ainda apresentam espaço para melhorias e testes adicionais, mas 

são capazes de gerar soluções de boa qualidade. Testes isolados das estratégias de roteamento 

e de empacotamento podem ser aperfeiçoados com a implementação de novos algoritmos de 

busca local e otimizações no espaço de busca. 

 

Palavras-chave: Problemas Integrados de Roteamento e Empacotamento. Coletas e Entregas. 

Heurísticas. Otimização Combinatória. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work deals with integrated routing and three-dimensional packing problems 

of a single vehicle. In particular, the studies consider pickup and delivery constraints in two 

distinct problems: (i) problems with backhauls, where a single vehicle must depart loaded from 

the warehouse to perform all deliveries and then perform all pickups as route defined; (ii) 

problems with pickup and delivery pairs, where a vehicle must leave the warehouse empty to 

perform the pickups and deliveries during the route, returning then empty to the warehouse. In 

the first case, there is a precedence constraint between all deliveries and all pickups, while in 

the second case there are precedence constraints between each pickup client and its respective 

delivery pair. In both cases, the three-dimensional geometry of the items (boxes) to be picked 

up and delivered is considered, as well as multiple orientation constraints, packing stability and 

multiple destinations. Because these are problems that are little addressed in the literature, it is 

explored in this study how some methods can optimize the search for a feasible solution. 

Heuristic optimization methods are used to deal with the presented problems, such as the Clarke 

& Wright algorithm for vehicle routing and the George & Robinson algorithm for boxes 

packing, as well as the Simulated Annealing meta-heuristic to integrate the use of both 

algorithms. One algorithm were developed to solve each of the problems addressed in this study 

with instances generated from the literature. With the results obtained it was possible to observe 

that the use of heuristic and metaheuristic methods to tackle the problems, as proposed in this 

study, is promising. The results and methods still provide room for further improvements and 

testing, but they are capable of generating good quality solutions. Isolated testing of the routing 

and packing strategies can be improved with the implementation of new local search algorithms 

and optimizations on the search space. 

 

Keywords: Integrated Routing and Packing Problems. Pickups and Deliveries. Heuristics. 

Combinatorial Optimization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda a otimização de problemas integrados de roteamento e 

empacotamento de um único veículo, considerando restrições de coletas e entregas, com o uso 

de métodos heurísticos e meta-heurísticos. 

O único roteiro, que deve ser realizado no processo de coleta e entrega de bens, indica 

o quão interessante e viável é seguir uma determinada sequência de visitas aos clientes para 

atender às suas demandas. Um roteiro mal definido pode, entre outros problemas possíveis, 

aumentar o tempo de deslocamento dos veículos entre os clientes e inviabilizar uma melhor 

alocação de bens nos veículos, o que pode diminuir a quantidade de clientes que um veículo 

pode visitar na prática. Encontrar um roteiro que aumente a quantidade de clientes visitados no 

menor trajeto possível, levando em consideração a viabilidade do empacotamento dos bens 

envolvidos, é o que se busca nas propostas de soluções de trabalhos como este. 

A classe dos Problemas de Roteamento de Veículos é conhecida como VRP (Vehicle 

Routing Problems), e visa encontrar o melhor conjunto de rotas para atender à demanda de um 

determinado conjunto de clientes, geralmente levando em consideração restrições (p.e., janelas 

de tempo, heterogeneidade da frota, coletas e entregas, entre outras) que podem impactar 

significativamente no resultado final (TOTH; VIGO, 2014). Algumas destas variações, ou seja, 

conjuntos de restrições que se deseja considerar para o problema básico, podem ser encontradas 

em Vidal et al. (2013). 

A forma mais básica de VRP, que ocorre quando consideram-se veículos capacitado, é 

conhecida como CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem), e visa otimizar a entrega de 

bens demandados por um conjunto de clientes, utilizando uma frota limitada de veículos 

idênticos de capacidade também limitada, partindo de e retornando para um depósito central, 

conforme definição de Gendreau et al. (2008), sendo que cada cliente pode ser visitado por um 

veículo uma única vez e deve ter a sua demanda completamente atendida. O CVRP considera 

a demanda de um cliente como um número (p.e., peso ou volume), e a soma das demandas de 

todos os clientes presentes em uma dada rota não deve exceder o número que expressa a 

capacidade do veículo que irá transportá-las (ZACHARIADIS et al., 2009). Na prática, o 

transporte de bens pode apresentar característica tridimensional (comprimento, largura e 

altura), como no caso de caixas retangulares, onde questões como volume e/ou peso não são as 

únicas restrições existentes para o empacotamento. 

A busca pelo melhor roteiro é parte importante no tratamento de problemas integrados 

de roteamento e empacotamento de veículos. Porém, o empacotamento dos bens a serem 
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coletados e entregues também precisa ser tratado com atenção. Uma má alocação destes bens 

dentro dos veículos pode impossibilitar o acesso aos mesmos, diminuir o número de clientes 

que o veículo pode atender, gerar um empacotamento sem estabilidade, entre outros problemas. 

O 3D-BPP (Three-dimensional Bin Packing Problem) é definido pelo empacotamento 

de itens retangulares com três dimensões espaciais em um número mínimo de objetos também 

retangulares e com três dimensões espaciais. Tais problemas de empacotamento tridimensional 

podem apresentar algumas restrições comuns à de outros problemas de empacotamento 

tridimensional, como, por exemplo, estabilidade do empacotamento (p.e., as bases das caixas 

devem estar minimamente suportadas pelos topos de outras caixas ou pelo piso do objeto) e 

múltiplos destinos (p.e., as caixas do último cliente a ser carregadas devem ser as primeiras a 

ser descarregadas, e assim sucessivamente). A restrição de múltiplos destinos exige que o 

empacotamento para o caso das entregas siga uma estratégia LIFO (Last In, First Out), onde as 

entregas para o último cliente a ser visitado devem ser empacotadas primeiro, e assim 

sucessivamente, até que as entregas para o primeiro cliente a ser visitado sejam empacotadas 

por último. Nas últimas décadas o 3D-BPP vem sendo pesquisado e algumas propostas, como 

de algoritmos exatos, técnicas de limitantes inferiores e heurísticas, foram apresentadas para o 

seu tratamento (TAO; WANG, 2015). 

A combinação do CVRP com o 3D-BPP cria uma classe de problemas conhecida como 

3L-VRP (Three-dimensional Loading Vehicle Routing Problems), que pode ser caracterizada 

pela necessidade de armazenamento de caixas tridimensionais em veículos também 

tridimensionais que devem visitar um conjunto de clientes (BORTFELDT et al., 2015). Outra 

definição para os 3L-VRP pode ser encontrada de forma mais simplificada em Ceschia et al. 

(2013), para quem os 3L-VRP consistem em encontrar um conjunto de rotas que satisfaça a 

demanda de todos os clientes, minimizando o custo total de transporte e garantindo um 

armazenamento factível de todos os itens. Existe uma motivação prática ao considerar restrições 

típicas do 3D-BPP em variações dos VRP, que é a de torná-los mais realistas. 

Por outro lado, alguns problemas que envolvem, por exemplo, transporte de pessoas, 

correios expressos, transporte de mercadorias e transporte de medicamentos, geralmente são 

classificados como “Problemas de Roteamento com Coletas e Entregas”. Tais problemas, 

diferentemente dos casos abordados nos 3L-VRP, em que o veículo é carregado ou 

exclusivamente no depósito com a carga que deve ser entregue, ou exclusivamente durante o 

roteiro para retornar cheio ao depósito, podem apresentar simultaneamente pontos de coleta e 

de entrega no roteiro. O roteiro previsto para o veículo deve considerar, entre outras restrições, 

que: (i) ou o veículo deve sair carregado do depósito, realizar todas as entregas e posteriormente 
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todas as coletas; (ii) ou o veículo deve sair vazio do depósito e visitar um ponto de coleta antes 

de visitar o seu respectivo ponto de entrega durante a execução do roteiro, retornando vazio 

para o depósito. 

 

1.1. PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Nesta seção são apresentadas informações sobre a delimitação da pesquisa, informações 

sobre os problemas tratados, além dos objetivos e justificativas. 

 

1.1.1 Delimitação da Pesquisa 

 

O problema de pesquisa que este trabalho abordou é guiado pela seguinte pergunta: 

Como empregar, de forma eficiente, métodos de otimização heurísticos e meta-heurísticos para 

resolver problemas integrados de roteamento e empacotamento de um único veículo com 

coletas e entregas? 

Como resposta para esta pergunta de pesquisa, pretende-se verificar e demonstrar o 

emprego destes métodos em dois problemas em que restrições de coletas e entregas são 

consideradas, juntamente com o empacotamento tridimensional, para o roteamento de um único 

veículo, como, por exemplo: (i) quando todas as entregas devem ser realizadas antes de todas 

as coletas; (ii) e quando para cada ponto de coleta existe um respectivo ponto de entrega. 

A seguir, são listados, com mais detalhes, os problemas que são considerados neste 

trabalho: 

 

Problema com backhauls: 

 

Consiste no problema (i) mencionado anteriormente, em que todas as entregas devem 

ser realizadas antes de todas as coletas, e é conhecido como Vehicle Routing Problem with 

Clustered Backhauls and 3D Loading Constraints (3L-VRPCB), em sua abordagem 

tridimensional e com múltiplos veículos (BORTFELDT et al., 2015). O empacotamento da 

carga deve respeitar a ordem inversa do roteiro definido para entrega, onde o primeiro cliente a 

ser visitado terá a sua demanda empacotada por último no veículo. Para os itens coletados 

durante o roteiro, o empacotamento basicamente respeita a ordem que melhor servir para 

empacotar todo o conteúdo demandado, realizando o melhor roteiro possível. Neste último 

caso, o primeiro cliente carregado durante o roteiro é o último a ser descarregado no depósito. 
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O 3L-SVRPCB (Single Vehicle Routing Problem with Clustered Backhauls and 3D 

Loading Constraints), abordado neste trabalho, consiste em um caso particular do 3L-VRPCB, 

em que há apenas um veículo disponível. Neste problema, além da correta separação dos 

clientes de entrega dos clientes de coleta, visitados uma única vez em um único roteiro, são 

consideradas restrições de empacotamento tridimensional, como a estabilidade do 

empacotamento e múltiplos destinos. 

 

Problema com pares de coletas e entregas: 

 

Consiste no problema (ii) mencionado anteriormente, em que para cada ponto de coleta 

existe um respectivo ponto de entrega, e é conhecido como Pickup and Delivery Problem with 

3D Loading Constraints (3L-PDP), em sua abordagem tridimensional e com múltiplos veículos 

(MÄNNEL; BORTFELDT, 2016). Neste problema, o veículo sai vazio do depósito e retorna 

vazio ao mesmo, realizando todas as operações de coletas e entregas no roteiro. O 

empacotamento da carga é realizada respeitando a ordem inversa de entrega no pontos 

correspondentes. Isto é, o respectivo ponto de entrega do último ponto coletado será o primeiro 

a ser visitado para entrega. 

O 3L-SPDP (Single Pickup and Delivery Problem with 3D Loading Constraints), 

abordado neste trabalho, consiste em um caso particular do 3L-PDP em que há apenas um 

veículo. Neste problema, os clientes são visitados uma única vez em um único roteiro, e são 

consideradas restrições de empacotamento tridimensional, como a estabilidade do 

empacotamento e múltiplos destinos. 

 

1.1.2. Objetivos Gerais e Específicos 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em empregar métodos de otimização heurísticos 

e meta-heurísticos para resolver problemas integrados de roteamento e empacotamento de um 

único veículo com coletas e entregas. Para que este objetivo seja alcançado, buscam-se os 

objetivos específicos listados a seguir: 

 Adaptar e implementar métodos de solução heurísticos e meta-heurísticos para 

resolver o 3L-SVRPCB e o 3L-SPDP mencionados anteriormente; 

 Analisar e comparar o desempenho das soluções dos métodos desenvolvidos ao 

resolver exemplos baseados da literatura. 
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1.1.3. Justificativas e Contribuições 

 

Problemas integrados de roteamento e empacotamento de veículos são problemas de 

otimização combinatória, em geral de difícil solução por métodos exatos, e relativamente pouco 

estudados na literatura, sendo ainda importantes em atividades logísticas de movimentação, 

armazenagem e transporte de produtos. Em particular, até onde se tem conhecimento, 

problemas integrados de roteamento e empacotamento tridimensional de um único veículo com 

coletas e entregas ainda não foram explorados na literatura, embora apareçam como 

subproblemas do caso mais geral com múltiplos veículos. 

O desenvolvimento de estratégias de solução eficazes para estes problemas contribui 

para que decisões operacionais e táticas de uma empresa possam ser tomadas com maior 

segurança, acurácia, rapidez e menor incerteza, além de possibilitar um melhor desempenho do 

pessoal encarregado do empacotamento e desempacotamento da carga. Outra contribuição, não 

menos importante, consiste na redução de custos fixos e variáveis de uma empresa que venha 

utilizá-los. O estudo destes problemas é particularmente útil para o caso de pequenas empresas, 

que dispõem de uma frota bastante limitada de veículos. 

 

1.2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é classificada de acordo com os seguintes elementos metodológicos: 

 

1.2.1. Abordagem da Pesquisa 

 

As abordagens quantitativa, qualitativa e combinada são possíveis abordagens que uma 

pesquisa, como este trabalho, poderia apresentar. A abordagem quantitativa, segundo Martins 

(2012), trata-se de um tipo de pesquisa cujas variáveis são mensuradas por meio de valores 

quantificáveis (números). Já uma interpretação da definição presente em Kumar (2011) sugere 

que a pesquisa quantitativa é aquela na qual se pretende quantificar a variação de um fenômeno, 

situação ou problema, ou seja, procura-se determinar a magnitude dessa variação. A abordagem 

quantitativa é uma abordagem de pesquisa que apresenta grande capacidade de produzir novas 

informações em que relações de causa e efeito são estabelecidas, e em que o pesquisador 

ativamente manipula um cenário e observa os efeitos desta intervenção na variável dependente 

de interesse (BRYMAN, 1989). Portanto, nesta pesquisa a abordagem é a quantitativa. 
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1.2.2. Método da Pesquisa 

 

Entre os métodos de pesquisa possíveis de se realizar quando se utiliza uma abordagem 

quantitativa, encontram-se a modelagem/simulação e a survey. A modelagem/simulação pode 

ser definida como um método de pesquisa que se baseia em um conjunto de variáveis que 

variam dentro de um domínio específico, e em que modelos de relações causais entre variáveis 

independentes e dependentes são desenvolvidos, analisados e testados (BERTRAND; 

FRANSOO, 2002). Além disso, o método modelagem/simulação se baseia na construção de 

modelos objetivos que expliquem o comportamento de processos operacionais da vida real, ou 

que possam apreender os problemas de tomada de decisão (BERTRAND; FRANSOO, 2002). 

Portanto, nesta pesquisa o método é a modelagem/simulação. 

 

1.2.3. Coleta e Tratamentos dos Dados 

 

Os dados utilizados neste trabalho são extraídos da literatura e gerados a partir de dados 

aleatórios. Os resultados obtidos são analisados com a intenção de encontrar ou propor soluções 

que possam ser aplicadas na prática, ou dar base para a aplicação de restrições mais realistas, 

para então serem consideradas no mundo real. 

 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, além deste capítulo introdutório. No 

Capítulo 2 é apresentada a descrição dos problemas tratados, onde são expostos conceitos que 

envolvem os problemas integrados de roteamento e empacotamento de veículos. São 

apresentados, em sequência e isoladamente, trabalhos que abordam o Problema de Roteamento 

de Veículos, o Problema de Empacotamento de Contêineres e, por fim, os Problemas 

Integrados. Em todos os casos, os conceitos, as fundamentações, as revisões bibliográficas e as 

restrições existentes são apresentados e discutidos em face aos problemas centrais do trabalho. 

Em seguida, no Capítulo 3 são apresentados os métodos de solução nos quais se baseiam as 

estratégias heurísticas e meta-heurísticas utilizadas. No Capítulo 4 são apresentadas as 

adaptações realizadas nos métodos escolhidos para tratar os problemas abordados. No Capítulo 

5 são apresentados e discutidos os resultados computacionais obtidos com instâncias adaptadas 
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da literatura para o 3L-SVRPCB e para o 3L-SPDP. Para finalizar, o Capítulo 6 apresenta as 

conclusões obtidas e perspectivas de pesquisas futuras.  
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2. DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

 

Neste capítulo as revisões bibliográficas dos problemas de roteamento, de 

empacotamento e dos problemas integrados (roteamento e empacotamento) são apresentadas. 

Nas revisões bibliográficas é dado enfoque à trabalhos que tratam do problema considerando 

as restrições de coletas e entregas, quando aplicáveis. 

 

2.1. PROBLEMAS DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS 

 

Conforme Golden et al. (2008), os Vehicle Routing Problems (VRP) são uma das classes 

de problemas de otimização combinatória mais estudadas e tratam do projeto ideal de rotas para 

serem utilizadas por uma frota de veículos para servir um conjunto de clientes. Os VRP 

originam de um problema conhecido como TSP (Traveling Salesman Problem), que em sua 

forma mais simples tem por objetivo criar um roteiro que passe por todos os pontos (clientes) 

uma única vez. O TSP, conforme Renaud et al. (2000), recebeu muita atenção por décadas, o 

que levou ao desenvolvimento de métodos para tratamento do problema em seus diversos 

portes. Os TSPs diferem dos problemas encontrados na classe de VRP, basicamente, conforme 

Junqueira (2013), pelas restrições de capacidade e pela quantidade de veículos disponíveis para 

encontrar uma solução. 

Podem-se encontrar diversas variações dos VRP na literatura. Em Vidal et al. (2013), 

por exemplo, são apresentadas heurísticas e meta-heurísticas para tratamento tanto do CVRP, 

como para os problemas conhecidos como MAVRP (Multi-Attribute Vehicle Routing 

Problems), que apresentam uma vasta quantidade de atributos a serem considerados. A seleção 

dos atributos que são considerados no tratamento de um problema está diretamente ligada ao 

problema para o qual se busca solução. 

A busca por solução no tratamento dos problemas relacionados ao roteamento de 

veículos apresenta características que podem influenciar com maior relevância os resultados. 

Entre estas características estão a capacidade do veículo, a configuração para carga, as 

possibilidades de descarga, o tamanho da carga, a fragilidade, restrições de transportes com 

outros tipos de cargas, congestionamentos de veículos nas vias, limitações legais de transporte, 

necessidades como coleta e/ou entrega nos pontos, o fracionamento da carga, a limitação de 

tempo para transporte, além de questões inerentes aos objetivos envolvidos na busca por uma 

solução, como, por exemplo, a minimização do número de veículos utilizados, a minimização 
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dos custos envolvidos, a minimização do tempo, a minimização da distância, a minimização do 

tamanho dos roteiros, entre outros (POLLARIS et al., 2014). 

Segundo Duhamel et al. (2011), as restrições dos VRP podem ser classificadas em: 

 Restrições de características do cenário: quantidade demandada para 

atendimento do cliente, restrições de divisão de carga, janelas de tempo, 

horizonte de tempo e/ou tipos de clientes; 

 Restrições de características físicas do problema: número de pontos de origem, 

tipos de janelas de tempo e número de veículos disponíveis; 

 Restrições de características da informação: evolução da informação e qualidade 

da informação. 

 

Desta forma, define-se um VRP por meio de sua capacidade e restrições que são 

consideradas na busca pela solução. Por exemplo, se levada em conta apenas a capacidade do 

veículo, o problema que passará a ser tratado é denominado como CVRP (CORDEAU et al., 

2007), conforme já mencionado anteriormente. A complexidade computacional destes 

problemas é do tipo NP-Hard, o que torna inviável o tratamento dos mesmos por métodos 

exatos para instâncias de porte muito grande. Além disso, a forma e a complexidade de tratá-

los é aumentada conforme restrições são adicionadas ao problema básico, e normalmente faz-

se uso de heurísticas e meta-heurísticas para propor uma solução factível em um tempo 

considerado aceitável na prática, principalmente para os casos em que as instâncias são grandes 

o suficiente para tornar os métodos exatos inviáveis. 

Em Laporte (2009) encontra-se um breve resumo do desenvolvimento de métodos 

exatos, heurísticas clássicas e meta-heurísticas para o tratamento de VRP. Com relação às 

heurísticas clássicas, o autor revisita o algoritmo de Clarke e Wright (1964), conhecido como 

algoritmo de “savings”. Um outro tipo de algoritmo é o de construção de “pétalas”, que 

basicamente insere clientes ao roteiro, respeitando as restrições impostas, varrendo os clientes 

distribuídos no plano, analogamente a um ponteiro de relógio centralizado no depósito. Este 

tipo de algoritmo pode ser encontrado, por exemplo, em Gillett e Miller (1974), e são 

conhecidos como algoritmos heurísticos de Agrupamento e Roteamento (tradução 

interpretativa de “Cluster-First, Route-Second Heuristics”). 

Ainda em Laporte (2009), podem-se encontrar categorias de meta-heurísticas que são 

baseadas em: (i) busca local; (ii) busca na população; e (iii) aprendizagem de máquina. Na 

categoria de busca local estão as meta-heurísticas “Tabu Search”, “Simulated Annealing”, 

“Deterministic Annealing”, “Variable Neighbourhood Search”, “Very Large Neighbourhood 
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Search” e “Adaptive Large Neighbourhood Search”. Na categoria de busca na população 

encontra-se a meta-heurística conhecida como “Genetic Algorithm”. Na categoria de 

aprendizagem de máquina encontram-se as “Neural Networks” e as “Ant Colonies” como 

exemplos de meta-heurísticas. 

No que se refere a Problemas de Roteamento de Veículos com Coletas e Entregas, em 

Parragh et al. (2008a) encontram-se estudos que tratam mais especificamente de problemas de 

roteamento de veículos considerando a coleta de produtos nos clientes com destino ao depósito, 

e a entrega de produtos retirados do depósito com destino aos clientes. As diferentes abordagens 

consideradas para o mesmo problema são: (i) o Problema de Roteamento de Veículos com 

Coletas Agrupadas (Vehicle Routing Problem with Clustered Backhauls - VRPCB); (ii) o 

Problema de Roteamento de Veículos com Sequenciamento Misto de Coletas e Entregas 

(Vehicle Routing Problem with Mixed Linehauls and Backhauls - VRPMB); (iii) o Problema 

de Roteamento de Veículos com Coletas e Entregas Divisíveis (Vehicle Routing Problem with 

Divisible Delivery and Pickup - VRPDDP); e (iv) o Problema de Roteamento de Veículos com 

Coletas e Entregas Simultâneas (Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and 

Pickup - VRPSDP). 

O VRPCB trata primeiramente de todas as entregas e depois considera as coletas. Este 

problema é uma extensão do Problema do Caixeiro Viajante com Agrupamentos (Clustered 

Traveling Salesman Problem - CTSP), que posteriormente ganhou o termo “backhauls” para 

se referir ao grupo de clientes onde as coletas de mercadorias deveriam ser realizadas. Desta 

forma, o termo evoluiu para Problema do Caixeiro Viajante com Coletas Agrupadas (Traveling 

Salesman Problem with Clustered Backhauls - TSPCB), que se diferencia do Problema de 

Roteamento de Veículos com Coletas Agrupadas (Vehicle Routing Problem with Clustered 

Backhauls - VRPCB) pelo simples fato de considerar somente um veículo (TSPCB) e não 

múltiplos veículos (VRPCB). 

Gendreau et al. (1996) apresentam seis diferentes versões para um heurística de 

construção de roteiros utilizando o algoritmo GENIUS. Este algoritmo consiste na execução de 

uma fase construtiva (GENeralized Insertion - GENI) e uma fase de otimização (Unstringing 

and Stringing - US). O algoritmo GENIUS foi proposto e apresentado pela primeira vez em 

Gendreau et al. (1992). Em Mladenovic e Hansen (1997) encontra-se uma meta-heurística para 

o tratamento do VRPCB com um único veículo (que também pode ser classificado com TSPCB, 

por apresentar somente um veículo), em que o objetivo de redução do custo do roteiro é tratado 

utilizando a meta-heurística VNS (Variable Neighborhood Search) baseada em GENIUS. 

Diferentemente, Ghaziri e Osman (2003) propuseram um algoritmo de “Neural Networks” 
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(com 4 etapas) para tratamento do TSPCB, em que o algoritmo realiza o tratamento 

primeiramente com os clientes de entrega, em seguida com os clientes de coleta, para depois 

tratá-los em conjunto e, por fim, considerar o depósito. 

A Figura 1 a seguir ilustra uma representação do Problema do Caixeiro Viajante com 

Coletas Agrupadas (TSPCB), exemplificando um caso em que devem ser entregues todas as 

demandas originadas no depósito para depois visitar e coletar as demandas que serão 

encaminhadas ao depósito. Em laranja os pontos onde são realizadas as entregas e em azul onde 

são realizadas as coletas. 

 

Figura 1 - Exemplo de roteiro factível para o TSPCB. 

 

 

 

No VRPMB, que consiste- em uma relaxação do VRPCB, não existe agrupamento de 

clientes de entrega e clientes de coleta, e qualquer ordem é aceita dentro do roteiro. Encontram-

se soluções para este tipo de problema em Mosheiov (1994), Süral and Bookbinder (2003), 

Nagy e Salhi (2005) e Crispim e Brandão (2005). 

No VRPDDP, a visita aos clientes pode ser realizada para atender somente uma das 

demandas possíveis (coleta ou entrega). Desta forma, o cliente, para ter sua demanda atendida, 

poderá ser visitado no máximo duas vezes, uma para tratar da coleta e outra para tratar da 

entrega. Este problema é muito parecido com o VRPSDP (descrito a seguir), porém exige que 

a coleta e a entrega sejam tratadas em visitas distintas. Encontram-se soluções para este tipo de 

problema em Salhi and Nagy (1999), Halskau et al. (2001) e Hoff e Løkketangen (2006). 

O VRPSDP consiste no cenário em que os clientes podem demandar ambos tipos de 

serviço, ou seja, um cliente pode demandar a coleta e também a entrega, e deve ter sua demanda 

atendida com somente uma visita do veículo. Encontram-se soluções para este tipo de problema 
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em Gendreau et al.(1999), Tang Montané e Galvão (2006), Alshamrani et al. (2007) e 

Bianchessi e Righini (2007). 

Em um outro trabalho, Parragh et al. (2008b), são tratados os problemas que envolvem 

a coleta e a entrega nos roteiros, isto é, o veículo sai vazio do depósito e realiza todas as coletas 

e entregas no roteiro definido, voltando vazio para o depósito. Basicamente, os problemas 

tratados se diferenciam em: (i) os pontos de coletas e entregas são visitados sequencialmente, 

onde para cada cliente de coleta é posteriormente visitado o respectivo cliente de entrega dos 

produtos coletados (Pickup and Delivery Problem - PDP); (ii) os pontos de coletas e entregas 

não apresentam esta restrição de “paridade”, e o veículo irá visitar um ou mais clientes de coleta 

antes de visitar um cliente de entrega dos produtos (Pickup and Delivery Vehicle Routing 

Problem - PDVRP); e (iii) o transporte de passageiros entre pontos pareados (Dial-A-Ride 

Problem - DARP). 

No caso do PDP os pontos de coletas e entregas estão relacionados, isto é, para cada 

ponto de coleta existe um ponto especifico de entrega. Encontram-se soluções para este tipo de 

problema, por exemplo, em Lokin (1978), Savelsbergh e Sol (1995), Carrabs et al. (2007) e 

Ropke e Pisinger (2006). 

A Figura 2 a seguir apresenta um exemplo de roteiro para o PDP, onde pode-se notar 

que os clientes de entrega (em laranja) estão ordenados de forma “espelhada”, ou seja, na 

sequencia inversa em relação aos clientes de coleta (em azul) conforme aparecem no roteiro, o 

que não é necessariamente obrigatório para este caso. 

 

Figura 2 - Exemplo de roteiro factível para o PDP. 

 

 

No caso do PDVRP, os pontos de coleta e entrega não estão relacionados e, desta forma, 

um cliente de entrega pode ser visitado após a visita de um ou mais clientes de coleta. Neste 
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problema, o que foi coletado nos clientes de coleta não tem um destino definido, o que permite 

entregar a um determinado cliente itens de diversos clientes de coleta, desde que sua demanda 

seja atendida. Encontram-se soluções para este tipo de problema, por exemplo, em Chalasani 

and Motwani (1999), Hernández-Pérez e Salazar-González (2003, 2004) e Lim et al. (2005). 

No caso do DARP, os pontos de coleta e entrega são pareados, porém, pessoas, e não 

mercadorias, é que são transportadas. Encontram-se soluções para este tipo de problema, por 

exemplo, em Cullen et al. (1981), Sexton e Bodin (1985a, b), Healy e Moll (1995) e Cordeau e 

Laporte (2003). 

 

2.2. PROBLEMAS DE EMPACOTAMENTO DE CONTÊINERES 

 

Os Problemas de Empacotamento de Contêineres pertencem à ampla classe de 

problemas conhecida como Problemas de Corte e Empacotamento, que basicamente 

apresentam um conjunto de itens menores que devem ser posicionados de forma a caberem 

dentro de um ou mais objetos maiores, não sendo permitida a sobreposição dos itens dentro dos 

objetos e sendo garantido que os itens sejam posicionados completamente dentro dos objetos. 

Tanto os itens quanto os objetos podem apresentar uma, duas, três ou 𝑛 dimensões (WÄSCHER 

et al., 2007). Exemplos que demonstram a proximidade entre os problemas são: (i) a 

necessidade de posicionar peças retangulares pequenas sobre uma placa retangular grande, para 

corte; e (ii) a necessidade de posicionar caixas retangulares sobre o piso de um veículo (neste 

caso não é permitido o empilhamento de caixas). Em ambos os casos as estruturas lógicas para 

gerar as soluções são idênticas. 

Os Problemas de Corte e Empacotamento podem apresentar diversas variações, como, 

por exemplo: Problemas de Corte (Cutting Problems), Problemas de Corte de Estoque (Cutting 

Stock Problems ou Trim Loss Problems), Problemas de Empacotamento (Packing Problems), 

Problemas da Mochila (Knapsack Problems), Problemas de Empacotamento de Veículos 

(Vehicle Loading Problems) entre outros (MORABITO, 2004). 

Pode-se encontrar em Wäscher et al. (2007) uma nova tipologia, baseada em Dyckhoff 

(1990), para esta ampla classe de problemas. A nova tipologia faz uso de cinco critérios para 

categorizar os Problemas de Corte e Empacotamento: (i) forma de alocação das unidades 

(maximização das saídas ou minimização das entradas); (ii) variedade de itens (itens iguais, 

itens pouco diferentes ou itens muito diferentes); (iii) variedade de objetos (único objeto, 

objetos iguais e objetos diferentes, para o caso de maximização de saídas; e objetos iguais, 

objetos pouco diferentes e objetos muito diferentes, para o caso de minimização de entradas); 
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(iv) dimensão (uma, duas ou três dimensões); e (v) formas dos itens (itens regulares ou itens 

irregulares). A combinação dos critérios (i), (ii) e (iii) define os tipos intermediários dos 

Problemas de Corte e Empacotamento ilustrados nas Figura 3 e Figura 4 a seguir. 

 

Figura 3 - Tipos intermediários para maximização das saídas. 

  

Fonte: Adaptado de Wäscher et al. (2007). 

 

Figura 4 - Tipos intermediários para minimização das entradas. 

 

Fonte: Adaptado de Wäscher et al. (2007). 

 

Os Problemas de Corte e Empacotamento, conforme Wäscher et al. (2007), apresentam 

dois objetivos distintos: 

 Problemas de Maximização das Saídas: ocorrem quando não existem objetos 

suficientes para acomodar todos os itens menores e busca-se maximizar o uso 

dos mesmos ou de outra medida, como o valor. Dentro desta categoria de 
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problemas encontram-se o IIPP (Identical Item Packing Problem), o SLOPP 

(Single Large Object Placement Problem), o MILOPP (Multiple Identical Large 

Object Placement Problem), o MHLOPP (Multiple Heterogeneous Large Object 

Placement Problem), o SKP (Single Knapsack Problem), o MIKP (Multiple 

Identical Knapsack Problem) e o MHKP (Multiple Heterogeneous Knapsack 

Problem). 

 Problemas de Minimização das Entradas: ocorrem quando existem objetos 

suficientes para acomodar todos os itens menores, porém busca-se minimizar a 

quantidade de objetos utilizados ou outra medida, como custo ou espaço não 

utilizado para tal. Dentro desta categoria de problemas encontram-se o SSSCSP 

(Single Stock-Size Cutting Stock Problem), o MSSCSP (Multiple Stock-Size 

Cutting Stock Problem), o RCSP (Residual Cutting Stock Problem), o SBSBPP 

(Single Bin-Size Bin Packing Problem), o MBSBPP (Multiple Bin-Size Bin 

Packing Problem), o RBPP (Residual Bin Packing Problem) e o ODP (Open 

Dimension Problem). 

 

O processo de empacotamento não permite que os itens sejam simplesmente alocados 

dentro do objeto de qualquer forma, pois existem algumas restrições importantes que devem 

ser consideradas neste processo (POLLARIS et al., 2014). Dependendo das restrições existentes 

no problema tratado, o mesmo pode ser classificado de diversas formas. 

Em Bortfeldt e Wäscher (2013) encontra-se uma pesquisa e classificação dos trabalhos 

da literatura de empacotamento de contêineres, com revisitação aos primeiros trabalhos sobre 

o assunto, considerando as restrições utilizadas pelos mesmos. A classificação apresentada é 

dividida em: (1) restrições relacionadas ao veículo ou ao contêiner; (2) restrições relacionadas 

aos itens que serão alocados; (3) restrições relacionadas à carga; (4) restrições relacionadas à 

posição; e (5) restrições relacionadas ao resultado da alocação. 

Nas restrições relacionadas ao veículo ou ao contêiner encontram-se as restrições: (1.1) 

limite de peso, que basicamente define que um veículo/contêiner não pode ser carregado com 

mais peso do que o estabelecido/permitido; e (1.2) distribuição de peso, que define que a carga 

deve ser distribuída dentro do veículo/contêiner para diminuir o risco de deslocamento da carga 

enquanto o veículo se move e melhorar a distribuição de peso entre os eixos do veículo. 

Nas restrições relacionadas aos itens que serão alocados encontram-se as restrições: 

(2.1) prioridade de empacotamento, que define, principalmente, em casos onde não é possível 

transportar todos os itens em uma única viagem, quais itens têm prioridade de empacotamento 
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sobre os outros, ou seja, quais itens serão deixados para trás em favorecimento a outros; (2.2) 

orientação dos itens, que define se um item pode ser empacotado com qualquer uma de suas 

dimensões (geralmente para os casos com 3 dimensões) voltadas para qualquer lado do veículo. 

Geralmente esta restrição orienta qual face de uma caixa deve estar voltada para cima; e (2.3) 

empilhamento dos itens, que basicamente define como as caixas podem ou não ser empilhadas. 

Nas restrições relacionadas à carga encontram-se as restrições: (3.1) carga completa, 

que define se, quando empacotada, por exemplo, uma caixa com destino a um determinado 

cliente, todas a caixas com destino ao mesmo cliente também devem ser empacotadas. Caso 

não seja possível empacotar todas as caixas em um ou mais veículos (situações tratadas de 

forma distinta pela restrição) nenhuma caixa é empacotada; e (3.2) alocação, que pode 

apresentar algumas variações, como, por exemplo, definir que um determinado subconjunto de 

itens deva ser alocado (empacotado) em um determinado veículo/contêiner, ou especificar que 

um determinado tipo de item não pode ser alocado próximo ou no mesmo veículo/contêiner que 

um outro tipo (restrição de separação). 

Nas restrições relacionadas à posição encontram-se as (4.1) restrições de 

posicionamento absoluto, as  (4.2) restrições de posicionamento relativo e as (4.3) restrições de 

múltiplos destinos que, respectivamente, representam: a exigência que determinados itens 

sejam colocados (ou não) em uma posição particular ou em uma área particular do contêiner; a 

exigência que itens sejam colocados (ou não) próximos uns dos outros, geralmente relacionada 

ao tipo de carga transportado (p.e., cargas de alimentos não devem ser transportadas próximas 

a carga tóxicas); e, por fim, a exigência que os itens sejam colocados de forma a facilitar o 

desempacotamento e o sequenciamento de visita aos clientes, porém, neste caso, ainda podem 

ocorrer a combinação entre as restrições de posicionamento relativo e de posicionamento 

absoluto. 

Nas restrições relacionadas ao resultado da alocação encontram-se as restrições: (5.1) 

estabilidade, que representa como a carga deve ou não ser empacotada para que ao final exista 

uma estabilidade na mesma; e (5.2) complexidade, que indica se o empacotamento proposto é 

muito complexo para ser realizado manualmente pelos carregadores. 

Em Eley (2002) o Problema de Empacotamento de Contêineres é tratado utilizando uma 

heurística gulosa, por meio da criação de blocos homogêneos de itens idênticos colocados na 

mesma orientação. A utilização de blocos homogêneos apresenta diversas vantagens práticas, 

como, por exemplo, a facilidade de armazenamento, a facilidade de empilhamento e a 

estabilidade do bloco. A gestão dos espaços vazios, onde os blocos podem ser alocados, é 

realizada através de uma lista atualizada para cada alocação de bloco de forma a excluir da lista 
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os espaços já utilizados e os espaços onde um novo empacotamento não é factível do ponto de 

vista da estabilidade. Os blocos gerados são otimizados com um algoritmo de Busca em Árvore 

com a intenção de facilitar o empacotamento e melhorar a estabilidade e distribuição de peso 

dos mesmos. O nó raiz do algoritmo de Busca em Árvore representa o objeto vazio e cada nó 

adicional representa um objeto parcialmente preenchido. Com a ajuda de uma função de 

avaliação, os nós mais promissores são gerados e avaliados do ponto de vista do empacotamento 

e do potencial de empacotamento dos espaços vazios gerados. 

Em Pisinger (2002) é tratado o Problema de Empacotamento da Mochila sem restrição 

de orientação das caixas e sem considerar a restrição de estabilidade. Porém, Pisinger (2002) 

menciona que a estabilidade da carga pode ser obtida através do preenchimento com espuma 

de borracha dos espaços deixados vazios. Uma nova heurística baseada em “wall-building” 

(Heurísticas do tipo “wall-building” são heurísticas baseadas na construção das camadas 

verticais de forma otimizada.) é apresentada com uma adaptação, que permite um recuo na 

construção para melhorar a qualidade da solução, pois, conforme o próprio autor, as heurísticas 

do tipo “wall-building” são gananciosas, o que pode gerar soluções ótimas do ponto de vista 

local, porém péssimas do ponto de vista global. Já Parreño et al. (2008) apresentam um 

algoritmo para o Problema de Empacotamento de Contêineres utilizando GRASP e fazendo uso 

da construção de blocos.  

Diversos autores apresentaram trabalhos relacionados ao Problema de Empacotamento 

de Contêineres. Dentre eles, destaca-se o trabalho de George & Robinson (1980) e o algoritmo 

apresentado. Tal algoritmo é conhecido e destaca-se por ser um algoritmo simples, flexível e 

de fácil implementação em comparação com outros métodos existentes na literatura. O 

algoritmo de George & Robinson foi utilizado por outros autores como, por exemplo, Bischoff 

e Marriot (1990), Cecilio e Morabito (2004) e Moura e Oliveira (2005). Cecilio e Morabito 

(2004) propuseram um refinamento e duas versões da heurística de George & Robinson (arranjo 

no contêiner e arranjo na camada), de forma a otimizar a ocupação dos espaços que não 

conseguiam ser empacotados por uma coluna completa, fazendo uso de uma combinação de 

caixas para ocupar a área da base do espaço. Desta forma, Cecilio e Morabito (2004) 

conseguiram empacotar todas as 784 caixas da instância proposta por George & Robinson 

(1980). 

O algoritmo de George & Robinson foi desenvolvido com o objetivo de maximizar o 

volume de caixas empacotadas em um único contêiner, construindo camadas verticais do fundo 

para a porta do mesmo. Tais camadas são construídas uma a uma ao longo da largura do 

contêiner visando agrupar caixas com a mesma característica a fim de mantê-las próximas umas 
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das outras. Foi desenvolvido um sistema de reaproveitamento de espaços deixados por camadas 

anteriores para diminuir as perdas geradas no empacotamento de caixas com tamanhos 

distintos. O empacotamento considera que uma caixa deva estar 100% apoiada pela superfície 

de outra caixa ou pelo piso do veículo, o que garante a estabilidade do empacotamento. As 

caixas são empacotadas de forma ortogonal e não apresentam restrições de orientação nem de 

limite de empilhamento (CECILIO; MORABITO, 2004). 

 

2.3. PROBLEMAS INTEGRADOS DE ROTEAMENTO E EMPACOTAMENTO 

 

Os Problemas de Roteamento de Veículos e os Problemas de Empacotamento de 

Contêineres são considerados individualmente problemas do tipo NP-Hard. Combinados em 

um único problema obtém-se um problema combinatório de extrema dificuldade de solução. 

Porém, sua solução conduz a uma solução logística otimizada (POLLARIS et al., 2014). 

Problemas integrados foram estudados pela primeira vez por Gendreau et al. (2006). 

Em Iori e Martello (2010) encontra-se uma classificação dos problemas integrados de 

roteamento e empacotamento de veículos similar a listada a seguir: 

 Problema de Roteamento de Veículos Capacitado e Empacotamento 

Bidimensional (2L-CVRP); 

 Problema de Roteamento de Veículos Capacitado e Empacotamento 

Tridimensional (3L-CVRP); 

 Problema de Roteamento e Empacotamento de Veículos com Múltiplas Pilhas; 

 Problema de Roteamento e Empacotamento de Veículos com Múltiplos 

Compartimentos; 

 Problema de Roteamento e Empacotamento de Veículos com o uso de Paletes 

(PPVRP); 

 Problema de Roteamento de Veículos com Mínimas Múltiplas Viagens e Bens 

Incompatíveis (MMTVRP); 

 Problema do Caixeiro Viajante com Coletas e Entregas e Restrições de 

LIFO/FIFO; 

 Duplo Problema do Caixeiro Viajante com Coletas e Entregas com Múltiplas 

Pilhas (DTSPMS); 

 Problema de Roteamento de Veículos com Coletas e Entregas e Restrições 

adicionais de Empacotamento (VRPPD). 



28 
 

 

Várias propostas foram feitas ao longo do tempo para tratar os Problemas de 

Roteamento de Veículos de forma integrada com os Problemas de Empacotamento de 

Contêineres. Os trabalhos citados a seguir focam em versões integradas do problema com 

restrições tridimensionais. 

Em Gendreau et al. (2006), com o uso das heurísticas Bottom Left Algorithm e Touching 

Perimeter Algorithm, adaptadas para cálculo do empacotamento, e dos algoritmos HGEN 

(heuristics for general graphs) e HEUCL (heuristics for euclidean graphs), também adaptados 

para cálculo do roteamento, foram feitos testes de situações reais extraídas de uma empresa 

italiana e em exemplos extraídos da literatura de roteamento com parâmetros de empacotamento 

gerados aleatoriamente. Tais cálculos inauguraram os primeiros resultados para problemas 

como os tratados por Gendreau et al. (2006), e mesmo sendo os primeiros a abordarem o tema, 

os resultados foram considerados satisfatórios. 

Fuellerer et al. (2010) propuseram construir o roteamento utilizando um algoritmo 

baseado em “savings”, inspirado no algoritmo de otimização “Ant Colony”, tanto para resolver 

o Problema de Roteamento de Veículos como para resolver o Problema de Empacotamento. 

Basicamente, a função que “libera” o feromônio foi alterada para considerar a factibilidade do 

empacotamento. Em média os resultados obtidos foram melhores em 6,43% em comparação 

com os resultados disponíveis na literarura no momento. 

Bortfeldt (2012) propôs uma solução utilizando um algoritmo de Tabu Seach para tratar 

o Problema de Roteamento e, de forma subordinada, um algoritmo de Busca em Árvore para 

resolver o Problema de Empacotamento. Para o roteamento são utilizados os movimentos 

“inter-swap”, “inter-shift”, “intra-swap” e “intra-shift”, em que os movimentos “inter” são 

feitos entre rotas diferentes, os movimentos “intra” são feitos dentro da mesma rota, os 

movimentos “swap” são de troca de posição entre dois pontos, e os movimentos “shift” são de 

movimentação de um ponto a qualquer outra posição da rota. O algoritmo proposto foi validado 

em testes com as instâncias de Gendreau et al. (2006) e as Tarantilis et al. (2009), e se mostrou 

superior em qualidade e tempo computacional. 

Em Junqueira et al. (2013) é apresentado um modelo de programação linear inteira para 

o 3L-CVRP com o objetivo de calcular o conjunto de rotas que apresentem o menor custo para 

se visitar um conjunto de clientes, uma única vez, partindo do depósito e, após todas as visitas, 

retornando ao mesmo. Restrições como múltiplos destinos, estabilidade vertical e fragilidade 

também são tratadas pelo modelo. Aspectos geométricos também são tratados para garantir que 

os itens sejam empacotados dentro dos veículos e não ocorra sobreposição. Os testes foram 
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realizados com instâncias geradas randomicamente e o modelo foi validado  pelo software 

Gurobi, o qual mostrou que o modelo é valido e capaz de lidar apenas com problemas de 

tamanho moderado. O modelo de programação desenvolvido pelo mesmo autor pode ser 

encontrado em Junqueira (2013) e são, até onde se tem conhecimento, os únicos modelos 

matemáticos para o 3L-CVRP. 

Ceschia et al. (2013) propuseram o uso de um algoritmo utilizando Simulated Annealing 

e uma busca em largura na vizinhança para resolver, conjuntamente, o Problema de Roteamento 

e Empacotamento. Diferentemente de outras abordagens, Ceschia et al. (2013) fizeram uso de 

um espaço de busca baseado em itens por veículos e não clientes por veículo. Desta forma, um 

elemento dentro do espaço de busca é uma solução completa de sequências de caixas que serão 

entregues a determinados clientes. A solução inicial é gerada a partir de um conjunto de seleções 

dinâmicas de cliente, veículo, tipo de caixa e orientação de caixas, para então construir um 

roteiro a partir da sequência de blocos gerada. O espaço de busca explorado pelo Simulated 

Annealing é gerado de 3 formas: (1) movimentando o cliente de rota e/ou posição e definindo 

uma nova estratégia de carga; (2) trocando dois clientes de rota e/ou posição; e (3) 

movimentando o cliente de rota e/ou posição permitindo uma nova orientação para os itens. As 

heurísticas de empacotamento são variações tridimensionais do “bottom left algorithm” (Baker 

et al., 1980), do “touching perimeter algorithm” (Lodi et al., 1999) e das “normal positions” 

(Christofides e Whitlock, 1977), além do algoritmo de George e Robinson (1980). 

Uma revisão recente da literatura sobre estes problemas integrados de roteamento e 

empacotamento pode ser encontrada, por exemplo, em Pollaris et al. (2014).  

Em Junqueira e Morabito (2015) pode-se encontrar 3 estratégias para tratar o Problema 

de Roteamento de Veículos Capacitado e Empacotamento Tridimensional. As estratégias visam 

melhorar o roteamento e o empacotado definindo momentos diferentes para o empacotamento. 

Na primeira estratégia os autores realizam o empacotamento depois do roteamento. Para o 

empacotamento foi utilizada a heurística de George & Robinson adaptada em 5 variações 

diferentes. No roteamento, para cálculo da solução inicial, foram utilizadas as heurísticas de 

Clarke & Wright e de Gillet & Miller. As meta-heurísticas Simulated Annealing e Record to 

Record Travel, juntamente com as estruturas de vizinhança 2-opt e 1-Point Move, foram 

utilizadas para melhorar a solução e para permitir que o algoritmo saia de ótimos locais. Na 

segunda estratégia os autores realizam o empacotamento durante o roteamento e, por fim, na 

terceira e última estratégia os autores mesclam as estratégias anteriores. As instâncias de teste 

foram obtidas a partir das instâncias de Christofides et al. (1979) e das informações de uma 

empresa transportadora de cargas utilizada no estudo. Como resultados obteve-se que, para a 
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primeira e terceira estratégias, a combinação Record to Record Travel com Gillet & Miller 

obteve melhores resultados, e, para a segunda estratégia, a melhor combinação foi Record to 

Record Travel ou Simulated Annealing com Clarke & Wright. 

No presente estudo, dois problemas diferentes são explorados, cada qual com suas 

características e restrições, com a apresentação de autores que já desenvolveram trabalhos 

relacionados ou contribuem de alguma forma para o aprimoramento dos estudos. 

 

2.3.1. Problema de Roteamento de um Único Veículo com Coletas Agrupadas e Restrições de 

Empacotamento Tridimensional 

 

Na literatura não existe nenhum trabalho que trate especificamente do 3L-SVRPCB. 

Todos os trabalhos encontrados tratam partes do problema ou então o problema mais geral com 

múltiplos veículos. Alguns trabalhos apresentam soluções para tratar o Problema de 

Roteamento existente no 3L-SVRPCB com abordagens exatas, heurísticas ou meta-heurísticas. 

Outros trabalhos apresentam soluções para o Problema de Empacotamento, que podem 

contribuir indiretamente para o desenvolvimento de soluções integradas. 

Na prática, problemas que envolvem distribuição de mantimentos e manuseio de itens 

de retorno (garrafas e alimentos), ou ainda transporte de máquinas industriais (plataformas de 

trabalho aéreo, conjuntos de geração de energia, compressores, bombas e empilhadeiras) são 

situações onde pode-se encontrar a necessidade de solução de uma instância do 3L-VRPCB, 

que podem ser particularizadas para o 3L-SVRPCB (DOMINGUEZ et al., 2016; ROPKE; 

PISINGER, 2006). 

Dominguez et al. (2016) apresentam uma proposta de solução para o 2L-VRPCB 

(Vehicle Routing Problem with Clustered Backhauls and 2D Loading Constraints) utilizando 

de forma combinada a meta-heurística LNS (Large Neighbourhood Search) com algoritmos 

integrados de randomização tendenciosa. A abordagem proposta foi, inicialmente, testada com 

instâncias clássicas de 2L-CVRP (Two-Dimensional Loading Capacitated Vehicle Routing 

Problem) para posicionamento da qualidade da mesma, e, posteriormente, testada com 

instâncias geradas pelo autor com base no método descrito por Toth e Vigo (1997). Os 

resultados mostraram que a abordagem é eficiente para tratar o 2L-VRPCB com carga orientada 

e não orientada. 

Em Bortfeldt et al. (2015), o problema tratado está muito próximo ao considerado neste 

trabalho, embora considere múltiplos veículos. Estes autores também utilizaram métodos 

diferentes para tratar os problemas de roteamento e de empacotamento. Com o objetivo de saber 
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se a estrutura de vizinhança impacta nos resultados, Bortfeldt et al. (2015) utilizaram no 

primeiro algoritmo híbrido proposto o ALNS (Adaptive Large Neighborhood Search) e, no 

segundo algoritmo híbrido, o VNS (Variable Neighborhood Search), para a construção dos 

roteiros. Em ambos os algoritmos foi utilizada uma Busca em Árvore para verificar a 

factibilidade do empacotamento. As instâncias testadas foram geradas a partir das instâncias 

propostas por Goetschalckx e Jacobs-Blecha (1989), Toth e Vigo (1997), Gendreu et al. (2006) 

e Tarantilis et al. (2009). Os resultados obtidos foram considerados plausíveis levando em 

consideração que as distâncias das viagens dos casos tridimensionais tiveram um aumento de 

30% em comparação com o mesmo problema unidimensional. O aumento de 30% nas 

distâncias das viagens foi considerado um resultado interessante, visto que, quando se realiza o 

empacotado considerando as três dimensões para os itens, invariavelmente surgirão espaços no 

contêiner que não podem ser empacotados por nenhum outro item, o que não permitirá a 

ocupação de 100% do espaço, fato este que não ocorre quando trabalha-se com uma única 

dimensão. Desta forma, são exigidas mais viagens entre o depósito e os clientes, e gera-se um 

aumento na distância total percorrida. 

Na Figura 5 a seguir pode-se observar um exemplo de roteamento para o 3L-SVRPCB, 

onde o depósito é representado pelo losango vermelho, os clientes de entrega são representados 

pelos círculos laranjas e os clientes de coleta são representados pelos triângulos azuis. A figura 

deixa muito claro o agrupamento existente entre os clientes de coleta e os clientes de entrega, 

restrição necessária para a representação do 3L-SVRPCB. 

 

Figura 5 - Exemplo de roteamento para o 3L-SVRPCB. 
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2.3.2. Problema de Coleta e Entrega de um Único Veículo com Restrições de Empacotamento 

Tridimensional 

 

Assim como reportado para o caso do 3L-SVRPCB, a literatura disponível relacionada 

ao 3L-SPDP é muito limitada. Basicamente, os únicos trabalhos que tratam deste problema são 

os apresentados por Bartok e Imre (2011) e Männel e Bortfeldt (2016). Outros trabalhos que 

são citados a seguir apresentam soluções para partes do problema, que podem ser 

particularizadas para o caso do 3L-SPDP. 

Xu et al (2003) propõem uma abordagem híbrida, com uma heurística e um framework 

de geração de colunas para resolver o Problema de Coletas e Entregas, considerando as 

restrições de múltiplas janelas de tempo, veículos heterogêneos, restrições de compatibilidade 

entre os itens e os tipos de veículos, restrições de separação, regras de trabalho do condutor e 

empacotamento LIFO. 

Malapert et al. (2008) propuseram uma biblioteca que não se mostrou muito eficiente 

para tratar do 2L-VRPPD (Two-dimensional Loading Vehicle Routing Problem with Pickup 

and Delivery) e com sequência baseada no empacotamento. O empacotamento deve manter 

fixas as orientações dos itens e respeitar a restrição de ortogonalidade. 

Uma proposta para tratar o 3L-PDP pode ser encontrada em Bartok e Imreh (2011), que 

propuseram um algoritmo próprio dividido em 4 fases. Após a inicialização, constrói-se um 

roteiro, aplica-se uma busca local simples, para em seguida realizar o empacotamento e, por 

fim, aplicar uma busca local avançada. 

Cheang et. al. (2012) apresentam uma solução dividida em duas partes para o PDVRP 

com restrições LIFO. Os autores assumem uma frota homogênea e tratam, na primeira parte do 

método, da redução do número de veículos necessários e, em segundo momento, da distância 

total percorrida nas viagens. 

Em Männel e Bortfeldt (2016) encontra-se uma proposta para tratar o 3L-PDP com o 

uso do ALNS para a construção dos roteiros e um algoritmo de Busca em Árvore para 

construção dos empacotamentos. Os autores trataram o problema considerando que o veículo 

só é descarregado pelo fundo, que o empacotamento das caixas não deve impedir o 

desempacotamento no momento de visitar um cliente de entrega, que não é permitido o 

reempacotamento e a mudança de orientação das caixas, que as caixas apresentam a orientação 

da altura fixa, porém podem rotacionar 90º na horizontal no momento do empacotamento, que 

o peso das caixas não deve exceder a capacidade dos veículos, que as caixas devem estar 

apoiadas sobre a superfície de outras caixas caso não estejam posicionadas no piso dos veículos, 
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que sobre caixas frágeis somente pode ser empilhada outra caixa frágil, e que a distância 

máxima e o número de roteiros não devem exceder, respectivamente, a distância máxima 

determinada e o número de veículos disponíveis. Outro ponto existente em Männel e Bortfeldt 

(2016), e muito importante para este trabalho, é o conceito de rotas parciais independentes, que 

em resumo são “sub-rotas” que compõem a rota calculada para o problema. Tais “sub-rotas” 

são formadas por um roteiro de visita aos pontos de coleta e, de forma espelhada, por um roteiro 

de visita aos respectivos pontos de entrega, garantindo que a capacidade do contêiner, onde os 

itens demandados serão transportados, seja respeitada para cada “sub-rota”. Como mencionado, 

uma rota (solução) calculada para o 3L-PDP pode apresentar uma ou mais rotas parciais 

independentes. A construção da solução deve garantir que o veículo, em cada rota parcial 

independente, finalizará todas as entregas antes de visitar um novo ponto de coleta, isto é, uma 

rota parcial independente deve ser finalizada antes de uma nova rota parcial independente ser 

iniciada. 

Na Figura 6 a seguir pode-se observar um exemplo de roteamento para o 3L-SPDP, 

onde o depósito é representado pelo losango vermelho, os clientes de entrega são representados 

pelos círculos laranjas e os clientes de coleta são representados pelos triângulos azuis. Na figura, 

os clientes de coleta e seus respectivos clientes de entrega são numerados com o mesmo valor, 

o que ajuda a identificar as rotas parciais independentes consideradas para tratar o problema. O 

veículo é carregado quando visita os clientes de coleta e descarregado quando visita os clientes 

de entrega. Desta forma, pode-se notar que o veículo é completamente esvaziado por três vezes 

ao longo do roteiro. 

 

Figura 6 - Exemplo de roteamento para o 3L-SPDP. 
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A Figura 7 apresenta um roteiro infactível para o 3L-SPDP. Neste caso específico, uma 

solução válida é formada por uma ou mais rotas parciais independentes. Quando, por algum 

motivo, este espelhamento não é respeitado, pode-se considerar que um roteiro infactível foi 

gerado e o mesmo deve ser descartado. Roteiros factíveis são roteiros que respeitam a restrição 

de rotas parciais independentes, isto é, uma vez iniciada as entregas, as mesmas serão realizadas 

até que o veiculo esteja totalmente vazio. Qualquer nova coleta ocorrerá após o veículo estar 

vazio. 

 

Figura 7 - Exemplo de roteiro infactível para 3L-SPDP. 

 

 

2.4. DEFINIÇÃO DOS PROBLEMAS 

 

Os problemas abordados neste trabalho, conforme já mencionado, são o 3L-SVRPCB e 

o 3L-SPDP, cada qual com suas restrições e características. De forma mais geral, os problemas 

tratam da criação de rotas que sejam capazes de visitar os clientes a fim de realizar operações 

de coleta ou entrega de produtos. Tais produtos são empacotados em um veículo com tamanho 

limitado, o que exige um certo cuidado a fim de otimizar o espaço disponível para que o maior 

número de clientes possa ser atendido, tanto na rota única do 3L-SVRPCB, como nas rotas 

parciais independentes que compõem a rota única do 3L-SPDP. 

De forma mais específica, o 3L-SVRPCB e o 3L-SPDP apresentam em comum as 

seguintes restrições: 

 Roteamento: 

o Visita única: Define que cada cliente deve ter toda a sua demanda 

atendida em uma única visita do veículo; 

o Início e término no depósito: Todo o roteiro deve iniciar em um depósito 

central e ser finalizando no próprio depósito central; 

o Custos simétricos: Define que as rotas entre os pontos não apresentam 

diferenças de custos dependendo do sentido, ou seja, o custo de ir do 

ponto A para o ponto B é o mesmo no sentido inverso; 

o Coleta e entrega realizadas por um único veículo: Todas as visitas são 

realizadas por um único veículo. 

1 2 42 413 3
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 Empacotamento: 

o Empacotamento tridimensional: Define que as caixas e o veículo 

apresentam três dimensões espaciais (comprimento, largura e altura); 

o Capacidade do veículo: O empacotamento não deve exceder a 

capacidade volumétrica do veículo; 

o Ortogonalidade: Define que as caixas devem ser empacotadas com seus 

lados paralelos ou perpendiculares aos lados do veículo; 

o Estabilidade do empacotamento: Define que as bases das caixas devem 

estar 100% suportadas pelos topos de outras caixas ou pelo piso do 

veículo; 

o Múltiplos destinos: Define que o empacotamento deve considerar o 

empacotamento e desempacotamento completo das caixas de um cliente, 

de maneira que as caixas de um cliente B não devem estar bloqueando o 

desempacotamento das caixas do cliente A, em que o cliente A é visitado 

antes do cliente B no roteiro. 

 

O 3L-SVRPCB apresenta as restrições especificas: 

 Roteamento: 

o Precedência: Define a separação dos clientes de coleta dos clientes de 

entrega. O veículo deve visitar todos os clientes de entrega antes de 

iniciar a visita a todos os clientes de coleta. 

 

O 3L-SPDP apresenta as restrições especificas: 

 Roteamento: 

o Precedência: Define que a visita a um cliente de entrega deve ser 

precedida (não necessariamente imediatamente) pela visita ao respectivo 

cliente de coleta, conforme restrição de paridade; 

o Paridade: Todos os itens coletados em um determinado cliente devem ser 

entregues em um outro cliente específico; 

o Rota parciais independentes: Define que, no roteiro completo, podem 

existir diferentes padrões de sub-rotas (p.e., 0 − 𝐶 − 𝐸 − 𝐶 − 𝐶 −

𝐶 − 𝐸 − 𝐸 − 𝐸 − 𝐶 − 𝐸 − 0, como ilustrado na Figura 6), que, 

após iniciadas as entregas, as mesmas deverão ser finalizadas até que o 



36 
 

veículo esteja novamente vazio, antes de realizar uma nova coleta. No 

exemplo citado temos as sub-rotas 𝐶 − 𝐸 , 𝐶 − 𝐶 − 𝐶 − 𝐸 − 𝐸 −

𝐸  e 𝐶 − 𝐸 . 

 

Uma definição mais formal do problema pode ser expressa através da definição de um 

conjunto 𝑉 = {0} ∪ { 𝐸} ∪ {𝐶}, em que 0 é o depósito, 𝐸 é o conjunto de clientes de entrega 

(𝑒 = 1, , . . . , |𝐸|), e 𝐶 é o conjunto de clientes de coleta (c = 1, , . . . , |𝐶|). Para o caso do 3L-

SVRPCB, o depósito 0 é a origem para os clientes de entrega 𝑒 e o destino para os clientes de 

coleta c . Para o caso do 3L-SPDP, cada cliente de coleta está associado a um respectivo cliente 

de entrega. 

Cada cliente está associado a um conjunto de caixas 𝐼 com dimensões conhecidas e que 

serão transportadas conforme o problema tratado: 3L-SVRPCB - do depósito 0 para os clientes 

de entrega (𝑒 = 1, … , |𝐸|) e dos clientes de coleta (c = 1, … , |𝐶|) para o depósito 0; 3L-SPDP 

- dos clientes de coleta (c = 1, … , |𝐶|) para cada um de seus respectivos clientes de entrega 

(𝑒 = 1, … , |𝐸|). O conjunto de caixas 𝐼 é composto por 𝑚 tipos de caixas (𝑖 =  1, . . . , 𝑚) que 

apresentam comprimento 𝑙 , largura 𝑤  e altura ℎ . O único veículo possui comprimento 𝐿, 

largura 𝑊 e altura 𝐻. 
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3. MÉTODOS DE SOLUÇÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo são abordados os algoritmos, estruturas de vizinhança, heurísticas e meta-

heurística utilizados para tratar os problemas definidos no capítulo anterior. Não são abordadas 

as adaptações realizadas, mas as formas clássicas em que os mesmos são apresentados na 

literatura. 

 

3.1. HEURÍSTICA DE CLARKE & WRIGHT 

 
O algoritmo proposto por Clarke e Wright (1964), conhecido como algoritmo de 

“savings”, tem como base a criação de roteiros considerando as melhores economias geradas 

entre a união de dois pontos. Para a construção de roteiros, o algoritmo de Clarke & Wright é 

um método construtivo simples e de fácil implementação, originalmente desenvolvido para 

tratar o CVRP. Os métodos construtivos recebem este nome por terem a característica de 

construir a solução gradualmente, passo a passo, conforme são executados. Destaca-se este 

algoritmo, além dos motivos já citados, pela escolha de utilizá-lo nos métodos de solução 

propostos para os problemas abordados neste trabalho. 

No algoritmo de Clarke & Wright, inicialmente, a cada cliente é associado um roteiro 

que sai do depósito, visita o respectivo cliente e retorna imediatamente ao depósito. 

Basicamente, cria-se um roteiro que vá do depósito 𝑑 ao cliente 𝑖 e retorne ao depósito 𝑑 (𝑑 −

𝑖 − 𝑑), verifica-se se o mesmo pode ser unido a outro roteiro de mesma característica (𝑑 − 𝑗 −

𝑑), e, ao final, analisa-se se houve e de quanto é o ganho, conforme a expressão (1), de se 

realizar o roteiro de forma a sair do depósito 𝑑, visitar o cliente 𝑖, visitar o cliente 𝑗 e só então 

voltar ao depósito 𝑑 (𝑑 − 𝑖 − 𝑗 − 𝑑). Com a distância envolvida nesta operação, calculada pela 

função 𝑐( ), para todos os pares de clientes, o segundo passo consiste em combinar todos os 

clientes dois a dois levando-se em consideração os ganhos (savings), conforme a expressão (1), 

de se realizar o roteiro combinado, ao invés de realizá-los separadamente. 

 

𝑠(𝑖, 𝑗) = 𝑐(𝑖, 𝑑) + 𝑐(𝑑, 𝑗) − 𝑐(𝑖, 𝑗) (1) 

 

Após todos os ganhos registrados e ordenados do par de clientes com maior ganho para 

o par com menor ganho, o algoritmo começa a unir os clientes em um mesmo roteiro 

aproveitando os pares com maiores ganhos. Algumas restrições devem ser consideradas ao 

verificar a união de dois clientes/roteiros: (I) se a capacidade do veículo não irá exceder com a 
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união de dois clientes; (II) se a união de dois clientes não vai desfazer uma união realizada 

anteriormente; e (III) se ambos os clientes já não estão inseridos no mesmo roteiro. Este 

processo de união de roteiros é executado enquanto for possível unir roteiros, e, ao final da 

execução do algoritmo de Clarke & Wright, tem-se um ou mais roteiros considerados factíveis 

do ponto de vista do roteamento e empacotamento para o CVRP. 

A sequência de figuras a seguir ilustra a união de dois roteiros considerando os “savings” 

gerados. Na Figura 8 à esquerda encontra-se um roteiro já manipulado de forma inicial pelo 

algoritmo de Clarke & Wright, isto é, com todos os roteiros criados entre o depósito e um 

cliente. A Tabela 1 apresenta o cálculo dos “savings” também gerados pelo algoritmo de Clarke 

& Wright, para os pares de clientes, utilizando a expressão (1) apresentada anteriormente. Os 

termos apresentados pelas colunas 𝑖 e 𝑗 são utilizados na função 𝑐(𝑖, 𝑗) e seus resultados são 

apresentandos na coluna Savings já ordenados de maneira não crescente. Através da seleção do 

melhor “savings”, novos roteiros são criados com a destruição de roteiros menos vantajosos. A 

Figura 8 apresenta passos subsequentes da execução do algoritmo. 

 

Figura 8 - Algoritmo de Clarke & Wright. 

    

 

Tabela 1 - Exemplo de tabela de “savings” do Clarke & Wright. 

𝑖 𝑗 Savings 

a b 10 

e f 9 

f c 7 

c a 3 

c b 3 

e a 2 

... ... ... 

 

Existem duas versões do algoritmo de Clarke & Wright: (i) a versão sequencial, onde 

um roteiro é construído de cada vez; e (ii) a versão paralela, onde mais de um roteiro pode ser 

a

d

b

e f

c

a

d

b

e f

c

a

d

b

e f

c

a

d

b

e f

c
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construído de cada vez (JUNQUEIRA, 2013). O pseudocódigo da versão paralela é apresentado 

a seguir: 

 

Algoritmo 1: Clarke & Wright 

Entradas: Um conjunto de clientes, com posições e demandas conhecidas, e que devem ser visitados por um 

único veículo, com capacidade conhecida. 

Saídas: Uma solução factível para o CVRP. 

1. Crie um roteiro para cada cliente. 

2. Para todos os pares de clientes Faça 

3.  Calcule os valores das economias e coloque-os em uma lista. 

4. Fim Para 

5. Coloque a lista em ordem não crescente dos valores das economias. 

6. Enquanto for possível unir roteiros Faça 

7.  Inicie no par de clientes com o maior valor de economia e junte os roteiros. 

8.  Remova da lista o par de clientes e a respectiva economia. 

9. Fim Enquanto 

 

3.2. HEURÍSTICA DE GEORGE & ROBINSON 

 

Destacou-se o algoritmo proposto por George e Robinson (1980) de forma a apresentar 

maiores detalhes sobre o mesmo, pois este algoritmo é utilizado nos métodos de solução 

propostos para os problemas abordados neste trabalho. Nesta seção é apresentado o algoritmo 

original conforme desenvolvido pelos autores. 

De forma um pouco mais detalhada, o algoritmo de George & Robinson empacota 

caixas do fundo para a frente do veículo com a tendência de deixar as caixas de mesmo tipo 

próximas umas das outras. Para tal, o algoritmo utiliza um conceito de tipos de caixas abertos 

e fechados (definindo que, quando uma caixa de algum tipo já foi utilizada pelo menos uma 

vez, este tipo receberá o status aberto, e, quando o tipo de caixa ainda não foi utilizado, este 

receberá o status não aberto), e prioriza no empacotamento os tipos de caixas abertos, ou seja, 

que já foram utilizados ao menos uma vez. 

Conhecida como uma heurística do tipo wall-building, o algoritmo seleciona uma caixa 

para iniciar uma camada conforme alguns critérios e, após iniciada, a mesma é preenchida com 

o maior número de colunas completas possível com o mesmo tipo de caixa que a iniciou, ou, 

quando isso não é possível, por outro tipo de caixa que melhor ocupe o espaço deixado. A 

combinação de espaços deixados por camadas anteriores com o espaço existente na nova 

camada pode ser utilizada para o posicionamento de uma nova caixa. 
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Os critérios de seleção do tipo de caixa que iniciará cada camada são: (1) tipo de caixa 

com a maior das menores dimensões; (2) tipo de caixa com a maior quantidade disponível; e 

(3) tipo de caixa com a maior das maiores dimensões. Da caixa que for selecionada, a maior 

dimensão é colocada ao longo do comprimento da nova camada, rotacionando a caixa caso seja 

necessário. Sempre é dada prioridade a tipos de caixas que apresentem o status aberto, ou seja, 

que já tenham sido utilizados anteriormente. Para determinar qual dimensão da caixa deve ficar 

ao longo da largura e da altura, verifica-se se ambas as dimensões remanescentes são possíveis 

para a largura e a altura, e escolhe-se a dimensão que gere a menor perda possível ao longo da 

altura, desde que seja possível gerar colunas completas com a mesma. Caso contrário, a maior 

dimensão é alocada ao longo da largura e a menor dimensão ao longo da altura. 

O processo de construção de espaços, após o posicionamento de cada caixa, pode gerar 

três subespaços, conforme ilustrado na Figura 9: um exatamente à frente da caixa, ocupando 

todo o espaço ao longo do comprimento; outro ao lado da caixa, ocupando a largura 

remanescente limitada pelo espaço gerado à frente da caixa; e o último acima da caixa, 

ocupando a altura remanescente limitada pelos espaços gerados à frente e ao lado da caixa. 

 

Figura 9 - Criação de novos espaços pelo algoritmo de George & Robinson. 

 

 

Para os espaços gerados ao final da camada ou ao longo do comprimento, conforme 

representados na Figura 10, quando os mesmos não permitem o empacotamento de uma caixa, 

pois tornaram-se menores que a menor dimensão da caixa escolhida, utiliza-se um 

procedimento que verifica se alguma das caixa remanescente, em alguma orientação é capaz de 

ocupar os espaços deixados. Desta forma, se encontrada uma outra caixa, tenta-se empacotar o 

espaço com colunas completas. Caso não seja possível ocupar o espaço com uma coluna 

completa com as caixas selecionadas, opta-se pela caixa que ocupe da melhor forma a área da 
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base do espaço. Os espaços em que não for possível alocar uma caixa, são adicionados a um 

vetor de espaços rejeitados. 

 

Figura 10 - Representação de espaço gerado menor que as dimensões da caixa selecionada. 

 

 

O empacotamento de caixas em camadas, que não a inicial, pode sofrer influência de 

um conceito chamado de largura flexível. Este conceito delimita o quanto o empacotamento de 

colunas completas, na camada atual, pode inutilizar de espaço livre gerado na camada anterior. 

Desta forma, o algoritmo permite o “sacrifício” de pequenos espaços a fim de tentar melhorar 

o empacotamento como um todo. 

 

3.3. ESTRUTURAS DE VIZINHANÇA 

 
Depois de gerados os roteiros pelo algoritmo de Clarke & Wright, os mesmos ainda 

podem ser melhorados através da utilização de procedimentos de busca local. Tais 

procedimentos visam explorar regiões próximas à solução encontrada a fim de tentar melhorar 

os roteiros gerados, fazendo uso de diversas técnicas que passam por manipulação de arcos e/ou 

de nós. Estes procedimentos podem ser do tipo intra-rota ou inter-rotas. No presente trabalho, 

faz-se uso dos procedimentos 2-opt, 3-opt, OR-opt e “One Point Move” em movimentos intra-

rota apenas. Movimentos inter-rotas não são aceitos e considerados dentre os movimentos 

válidos, pois os problemas abordados neste trabalho geram como solução uma única rota. 

O procedimento 2-opt é um mecanismo para se gerar um novo roteiro a partir de um 

roteiro já existente. Basicamente, este procedimento realiza o desligamento de duas arestas não 

adjacentes e cria duas novas arestas garantindo que a rota continuará fechada, mas não retornará 

à solução anterior. A Figura 11 a seguir ilustra a aplicação do procedimento 2-opt, onde a figura 
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da esquerda apresenta o roteiro antes da aplicação do movimento, já com as arestas que serão 

desligadas selecionadas, e a figura da direita apresenta o novo roteiro gerado com as duas novas 

arestas criadas. 

 

Figura 11 - Exemplo de aplicação do procedimento 2-opt. 

  

 

O procedimento 3-opt é um mecanismo muito parecido com o 2-opt, porém, neste caso, 

são desligadas três arestas, e, posteriormente, três novas arestas são criadas. Um movimento 3-

opt válido também garante que a rota continuará fechada, mas não retornará à solução anterior. 

A Figura 12 a seguir ilustra a aplicação do procedimento 3-opt, onde a figura da esquerda 

apresenta o roteiro antes da aplicação do movimento, já com as arestas que serão desligadas 

selecionadas, e a figura da direita apresenta o novo roteiro gerado com as três novas arestas 

criadas. 

 

Figura 12 - Exemplo de aplicação do procedimento 3-opt. 

  

 

O procedimento OR-opt, diferentemente dos procedimentos 2-opt e 3-opt apresentados, 

não funciona através do desligamento e criação de novas arestas, mas sim da movimentação de 

uma sequência de nós do roteiro para uma outra posição no mesmo. O mecânismo, basicamente, 

define o nó de início da sequência que será extraída do roteiro, define a quantidade de nós (dois 

ou três nós) desta sequência extraída, e a reinsere entre dois outros nós do mesmo roteiro, 

garantido o não retorno à solução anterior. A Figura 13 a seguir ilustra a aplicação do 

procedimento OR-opt (com sequência de dois nós), que, assim como os movimentos 
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exemplificados anteriormente, apresenta na figura da esquerda o roteiro antes da aplicação do 

movimento, e, na figura da direita, o roteiro após a aplicação do movimento. Neste caso a 

sequência em amarelo foi remanejada para entre os pontos em verde (marcados com essa cor 

para destacar a posição onde o trecho extraído foi reposicionado). 

 

Figura 13 - Exemplo de aplicação do procediemtno OR-opt com sequência de dois nós. 

 
 

O procedimento “One Point Move” realiza a movimentação de um ponto do roteiro para 

outra posição do mesmo. Este movimento é muito parecido com o executado pelo OR-opt 

quando o tamanho da sequência extraída do roteiro é igual a um. A Figura 14 - Exemplo de 

aplicação do movimento “One Point Move”.Figura 14 a seguir ilustra a aplicação do movimento 

“One Point Move” no roteiro. Na figura da esquerda é apresentado o roteiro antes da aplicação 

do movimento, e, na figura da direita, o roteiro após a aplicação do movimento. 

 

Figura 14 - Exemplo de aplicação do movimento “One Point Move”. 

 
 

3.4. META-HEURÍSTICA SIMULATED ANNEALING 

 
Devido à quantidade de combinações possíveis no tratamento de um problema 

combinatório do tipo NP-Hard, o uso de métodos de busca local e métodos meta-heurísticos é 

necessário. Este trabalho faz uso do método meta-heurístico conhecido como Simulated 

Annealing (SA), que foi desenvolvido originalmente por Kirkpatrick et al. (1983). 
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Um algoritmo de busca local pode encontrar uma boa solução muito rapidamente, 

porém, muitas vezes, esta solução é um ótimo local dentro de todo o espaço de busca. Um ótimo 

local é definido por uma solução que apresenta em sua vizinhança somente soluções piores, 

fazendo com que o algoritmo de busca local acabe por finalizar sua execução sem conseguir 

explorar, e talvez encontrar, soluções melhores fora daquela região. O uso de técnicas como 

Simulated Annealing (SA), Tabu Seach (TB) e Guided Local Search (GLS), entre outras, tentam 

ajudar o algoritmo de busca local a sair das regiões de ótimos locais. 

O pseudocódigo a seguir, retirado de Junqueira (2013), apresenta a algoritmo original 

do Simulated Annealing, em que: 𝑇 – temperatura inicial; 𝐿 – tamanho do laço; 𝐼 – número de 

iterações por laço; 𝜂 – taxa de resfriamento e 𝑁 – tamanho da lista de vizinhos. 

 

Algoritmo 2: Simulated Annealing 

Entradas: Solução inicial 𝑠; temperatura inicial 𝑇; tamanho do laço 𝐿; número de iterações 𝐼; taxa de 

resfriamento 𝜂; tamanho da lista de vizinhos 𝑁. 

Saídas: Solução ótima local. 

1. Sejam {𝑇, 𝐿, 𝐼, 𝜂, 𝑁}  =  {−; −; −; −; −} 

2. Seja U = {2-opt, 3-opt, OR-opt} o conjunto de operadores de busca local. 

3. Faça 𝑆 igual a solução atual. 

4. Para 𝑗 = 1, . . . , 𝐿 Faça 

5.  𝑇 =  𝜂. 𝑇. 

6.  Para 𝑘 =  1, . . . , 𝐼 Faça 

7.   Para todos os operadores de busca local 𝑢 ∈  𝑈 Faça 

8.    Para todos os nós 𝑗 na solução faça 

9.     Aplique o operador de busca local 𝑢 no nó 𝑗. 

10.     Se a solução gerada é melhor que a solução atual então 

11.      Aceite a solução gerada como nova solução atual. 

12.     Se não  

13. Aceite a solução gerada como nova solução atual se 

𝑒 (   çã    çã  )/  for maior que 

um um número escolhido aleatoriamente entre 0 e 1. 

14.     Fim se 

15.    Fim para 

16.   Fim para 

17.  Fim para 

18. Fim para 
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O SA é um algoritmo que basicamente utiliza uma temperatura 𝑇 e uma taxa de 

resfriamento η pré-estabelecida e, a cada iteração, busca por uma nova solução dentro do espaço 

de busca da solução corrente. Com base em um cálculo de melhoria, aceita-se a solução 

encontrada no espaço de busca se esta for melhor que a solução atual ou, dada uma 

probabilidade, aceita-se uma solução pior. A probabilidade está diretamente ligada à diferença 

entre a solução atual e a solução candidata e a temperatura no momento da análise, o que 

permite que o algoritmo explore de forma ampla o espaço de busca enquanto a temperatura 

estiver alta (nas primeiras iterações do algoritmo), e, progressivamente, diminua essa 

probabilidade conforme a temperatura vai diminuindo (impactada pela taxa de resfriamento). 

Desta forma, o SA é um algoritmo de fácil implementação e que permite explorar com um certo 

grau de aleatoriedade regiões piores no espaço de busca a fim de tentar sair de ótimos locais. 
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4. MÉTODOS DE SOLUÇÃO PROPOSTOS 

 

Este capítulo apresenta as adaptações realizadas nos métodos apresentados no capítulo 

anterior e que fazem parte da proposta de solução dos problemas de pesquisa abordados neste 

trabalho. Nele são apresentadas as adaptações feitas nos procedimentos construtivos, métodos 

de busca local e meta-heurística utilizados para resolver os problemas propostos. 

 

4.1. ADAPTAÇÕES NA HEURÍSTICA DE GEORGE & ROBINSON 

 

O algoritmo de George & Robinson, apresentando anteriormente na Seção 3.2, foi 

adaptado principalmente com relação à adição da restrição de múltiplos destinos, que não é 

considerada pelo algoritmo original, para tratar tanto o caso do 3L-SVRPCB quanto o caso do 

3L-SPDP, no que se refere à verificação da factibilidade de cada um dos (sub)roteiros obtidos. 

A restrição de múltiplos destinos impacta diretamente no empacotamento e desempacotamento 

das caixas, exigindo que o empacotamento realizado no depósito ou nos clientes, de acordo 

com o problema tratado, esteja devidamente separado a fim de facilitar a entrega e não gerar 

uma solução na qual a caixa de algum cliente (visitado antes no roteiro) fique obstruída pela 

caixa de outro cliente (visitado depois no roteiro) no momento do desempacotamento. A 

sequência de empacotamento deve ser inversa a dos clientes que serão visitados. A esta forma 

de sequenciamento do empacotamento é dada o nome de LIFO (Last In, First Out). Esta 

sequência é determinada pelo roteiro gerado, isto é, o empacotamento segue as mesmas regras 

tanto para o 3L-SVRPCB como para o 3L-SPDP. 

A Figura 15 a seguir apresenta exemplos de padrões de empacotamento para o 3L-

SVRPCB, em um cenário com 5 clientes de entrega (esquerda) e 5 clientes de coleta (direita), 

correspondente ao roteiro 0 − 𝐸 −  𝐸  − 𝐸  −  𝐸  −  𝐸  −  𝐶  −  𝐶  − 𝐶  −  𝐶  −

 𝐶  –  0, onde (𝐸) são os clientes de entrega e (𝐶) são os clientes de coleta. Nesta figura as 

diferentes cores indicam os diferentes clientes. 
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Figura 15 - Exemplo de empacotamento de entrega e de empacotamento de coleta para o 3L-

SVRPCB. 

  

 
A Figura 16 a seguir apresenta exemplos de padrões de empacotamento para o 3L-

SPDP, em um cenário com 5 clientes de entrega e 5 clientes de coleta onde o roteiro apresenta 

5 rotas parciais independentes. São apresentados somente os empacotamentos das duas 

primeiras rotas parciais independentes do roteiro 0 −  𝐶  −  𝐸  −  𝐶  −  𝐸  −  𝐶  −  𝐸  −

 𝐶  −  𝐸  −  𝐶  − 𝐸  –  0, onde (𝐶) são os clientes de coleta e (𝐸) são os clientes de entrega. 

No roteiro descrito anteriormente os pares de coleta e entrega são definidos da seguinte maneira: 

(i) 𝐶  − 𝐸 , (ii) 𝐶  −  𝐸 , (iii) 𝐶  −  𝐸 , (iv) 𝐶  −  𝐸  e (v) 𝐶  − 𝐸 .   Nesta figura as 

diferentes cores também indicam os diferentes clientes. 

 

Figura 16 - Exemplo de empacotamento de coletas distintas no 3L-SPDP 

  

 

O algoritmo de George & Robinson adaptado recebe como informação uma sequência 

de clientes (cada qual com sua demanda de caixas) para ser empacotada dentro do único 

veículo/contêiner, seja para o caso do 3L-SVRPCB, onde é verificada a factibilidade do 

empacotamento das caixas tanto para o subroteiro de entrega, como para o subroteiro de coleta, 
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seja para o caso do 3L-SPDP, onde é verificada a factibilidade do empacotamento das caixas 

que serão coletadas em cada rota parcial independente. A adição da restrição de múltiplos 

destinos deu-se através da implementação de uma nova função responsável por gerenciar o 

preenchimento de um vetor de controle com os dados das caixas de um cliente por vez, e 

também gerenciar quando as caixas de um determinado cliente foram totalmente empacotadas. 

Basicamente, o algoritmo verifica se existem caixas para ser empacotadas do cliente 

anteriormente selecionado (na primeira execução, o primeiro cliente já é selecionado pelo 

algoritmo original). Caso não existam caixas para ser empacotadas, as caixas do próximo cliente 

são selecionadas (se existir um próximo cliente). Os espaços deixados por camadas anteriores 

podem ser ocupados pelas caixas do próximo cliente que será empacotado. Tal característica 

ajuda a reduzir a quantidade de espaço perdido no empacotamento. 

O empacotamento segmentado das caixas apresentou características diferentes das 

tratadas pelo algoritmo original (onde o objetivo era empacotar o maior volume possível) e, 

visando otimizar o empacotamento dadas as novas características, algumas alterações foram 

realizadas nos procedimentos originais. 

O conceito de “largura flexível”, que originalmente controlava a largura máxima que as 

colunas poderiam ocupar ao longo do espaço da largura, foi excluído nesta versão, permitindo 

assim empacotar tantas colunas completas quanto forem possíveis na camada. Em um primeiro 

momento, a retirada deste conceito pode parecer uma má ideia, porém, verificou-se que para o 

cenário onde existe muita segmentação das caixas por clientes, a retirada deste conceito permite 

que o algoritmo não perca tanto espaço ao longo do comprimento e deixe as camadas mais 

uniformes para os próximos empacotamentos. 

Originalmente, o algoritmo de George & Robinson também priorizava o 

empacotamento de tipos de caixas que já haviam sido empacotados previamente, isto é, que 

apresentavam o status aberto, em detrimento dos tipos de caixas ainda não utilizados e que 

apresentavam status “não aberto”. Esta “priorização” foi excluída do algoritmo, que passa a 

considerar que todos os tipos de caixas possuem status “aberto” desde o início. 

Foi adicionada ainda uma nova prioridade ao sistema original de prioridades dos tipos 

de caixas, que classifica os tipos de caixas com base no volume remanescente de caixas de cada 

tipo por cada cliente. Desta forma, o algoritmo de George & Robinson adaptado passa a 

priorizar as caixas com base nos seguintes critérios: (1) Tipo de caixa com maior volume 

remanescente disponível para o empacotamento; (2) Tipo de caixa com a maior das menores 

dimensões; (3) Tipo de caixa com a maior quantidade remanescente disponível para o 

empacotamento; e (4) Tipo de caixa com a maior das maiores dimensões. A priorização por 
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tipo de caixa com maior volume remanescente visa diminuir a ocorrência de tipos de caixas 

diferentes na construção das camadas, para assim gerar camadas mais uniformes ao longo da 

largura, o que, em conjunto com a retirada do conceito de “largura flexível”, tende a diminuir 

a perda de espaço ao longo da largura. Conforme o empacotamento das caixas de um cliente 

está próximo do fim, é inevitável que as construções das camadas deixem de apresentar certa 

uniformidade ao longo da largura. Porém, mesmo assim, os resultados preliminares obtidos 

com a mudança na priorização foram melhores dos que os resultados obtidos com o sistema de 

prioridades original. 

A inclusão de uma prioridade que considera o volume remanescente exige que o 

algoritmo passe a atualizar estas prioridades conforme o empacotamento é realizado. 

Originalmente, as prioridades eram definidas antes de se iniciar o empacotamento da primeira 

caixa. Porém, nesta versão modificada, as prioridades (1) e (3) são constantemente atualizadas 

para representar os volumes e quantidades efetivamente disponíveis para empacotamento. 

Convém observar que (1) possui a maior prioridade e, portanto, é utilizada sempre que possível, 

enquanto os demais critérios são utilizados em casos de empate. 

O algoritmo de George & Robinson adaptado é utilizado para testar a factibilidade do 

empacotamento dos problemas integrados 3L-SVRPCB e 3L-SPDP, respectivamente, no 

Algoritmo 4 (Seção 4.2.3) e no Algoritmo 6 (Seção 4.3.3). 

 

4.2. RESOLUÇÃO DO 3L-SVRPCB 

 

Para resolver o 3L-SVRPCB, adaptações nos algoritmos apresentados no Capítulo 3 

foram realizadas, e, nesta seção, são apresentadas as adaptações realizadas para tratar o 

problema de roteamento e o problema integrado. 

 

4.2.1. Solução Inicial 

 

Para gerar uma solução inicial no caso do 3L-SVRPCB, algumas alterações foram 

implementadas no algoritmo original de Clarke & Wright (Seção 3.1). Tais alterações 

consideram que, para o problema tratado, os pontos de coleta e os pontos de entrega devem 

estar separados no roteiro, de forma que o veículo visite primeiro todos os pontos de entrega 

para então iniciar a visita aos pontos de coleta. Esta separação é feita através de um rótulo que 

define, para cada cliente, se o mesmo é um cliente de coleta ou de entrega. Tal rótulo já é 

definido no arquivo fonte lido pelo método desenvolvido. 
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Após a leitura do arquivo, cada cliente está devidamente classificado como um cliente 

de coleta ou de entrega, e esta informação é utilizada para separá-lo no momento da construção 

do roteiro. Tal separação é feita de forma a utilizar os próprios mecanismo naturais do algoritmo 

de Clarke & Wright. Conforme já descrito, o algoritmo faz uso de uma matriz de savings para 

criar um roteiro, e para cálculo dos savings faz-se uso de uma função definida na expressão (1). 

Na adaptação do algoritmo de Clarke & Wright, adicionou-se nesta função um novo termo que 

é responsável por aplicar uma “vantagem” ao resultado original do cálculo do savings. Este 

novo termo consiste em um parâmetro, 𝑀(𝑖, 𝑗), e recebe como entrada os tipos dos dois pontos 

envolvidos no cálculo do savings, e retorna um valor diferente dependendo dos tipos (coleta ou 

entrega) dos pontos envolvidos. A expressão (2) a seguir apresenta a nova função de cálculo do 

savings. 

 
𝑠(𝑖, 𝑗) = 𝑀(𝑖, 𝑗) +  𝑐(𝑖, 𝐷) + 𝑐(𝐷, 𝑗) − 𝑐(𝑖, 𝑗) (2) 

 
O termo adicionado à função original compara os tipos dos clientes envolvidos no 

cálculo do savings conforme a seguinte regra: se os pontos envolvidos no cálculo do savings 

são do mesmo tipo (i.e., ambos de coleta ou ambos de entrega), 𝑀(𝑖, 𝑗) retorna um valor positivo 

suficientemente grande. Se os pontos envolvidos são de tipos diferentes, 𝑀(𝑖, 𝑗) retorna 0, o 

que reduz a expressão (2) à expressão (1) original. Desta forma, a matriz de savings é 

manipulada o suficiente para privilegiar a união de todos os pontos de mesmo tipo antes de 

tentar realizar a união de pontos de tipos diferentes. O valor de 𝑀(𝑖, 𝑗) é definido em função 

dos pontos envolvidos na instância em questão, para que seja grande o suficiente para que 

nenhum cálculo de savings entre pontos de tipos diferentes resulte em um valor maior que um 

savings calculado entre pontos de mesmo tipo. 

Com o roteiro gerado a partir do algoritmo de Clarke & Wright adaptado, uma última 

verificação é feita para identificar se o roteiro construído se inicia por um cliente de coleta ou 

por um cliente de entrega. Desta forma, o mesmo é invertido ou não a fim de que a solução 

inicial gerada seja um roteiro que saia do depósito, inicie o trajeto pelos clientes de entrega e, 

por fim, visite os clientes de coleta antes de retornar ao depósito, gerando, assim, sempre dois 

subroteiros, um de entrega e outro de coleta. A solução inicial gerada pelo algoritmo de Clarke 

& Wright adaptado não é necessariamente factível do ponto de vista do empacotamento, e tal 

factibilidade é alcançada através de métodos que estão descritos na seção 4.2.3. 
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4.2.2. Adaptações nos Operadores de Busca Local 

 
Com a solução inicial gerada do ponto de vista do roteiro, procedimentos de busca local 

são aplicados à solução conforme a execução do algoritmo Simulated Annealing (explicado na 

Seção 4.2.3). Para tratar o 3L-SVRPCB, foram selecionados os procedimentos 2-opt, 3-opt e 

OR-opt ( com tamanho 2 e 3 para a sequência de nós), conforme já apresentados na Seção 3.3. 

Porém, tais procedimentos também demandaram adaptações para considerar as restrições 

existentes no 3L-SVRPCB. 

O procedimento 2-opt envolve quatro clientes no processo de desligamento de duas 

arestas não adjacentes, e a criação das duas novas arestas pode gerar um roteiro considerado 

infactível, conforme a  

Figura 17 (esquerda). Para evitar que um roteiro infactível seja aceito pelo procedimento, 

algumas adaptações foram necessárias. Foi adicionado ao algoritmo uma validação 

considerando os tipos de clientes os quais as arestas, candidatas a serem desligadas, conectam. 

Tal validação não aceita a movimentação gerada pelo procedimento, caso, no conjunto de 

clientes envolvidos, não existam ao menos três clientes do mesmo tipo, sejam eles de coleta 

ou de entrega. A 

Figura 17 (direita) apresenta um exemplo de roteiro factível para o 3L-SVRPCB. 

O procedimento 3-opt foi adaptado de maneira similar ao procedimento 2-opt. Porém, 

no caso do 3-opt, o conjunto de clientes envolvidos no processo de desligamento e criação são 

seis, e a validação não aceita a movimentação gerada pelo procedimento, caso, no conjunto de 

clientes envolvidos, não existam ao menos cinco clientes do mesmo tipo. 

O procedimento OR-opt também foi adaptado de maneira semelhante. Porém, neste caso 

específico, somente são aceitos movimentos em que todos os nós envolvidos sejam do mesmo 

tipo. Como definido na Seção 3.3, o procedimento OR-opt realiza o movimento de uma 

sequência de nós (de tamanho predefinido) do roteiro para uma outra posição no mesmo. 

Primeiramente é testada uma sequência de nós com 3 nós e posteriormente é testada com uma 

sequência de nós com 2 nós. A posição para onde a sequência será movida também é analisada, 

verificando se os novos pontos que estiverem antes e depois da sequência, respectivamente, 

também são do mesmo tipo dos nós da sequência. Caso algum nó envolvido no movimento não 

seja do mesmo tipo que os outros nós, o algoritmo rejeitará a movimentação e continuará a 

execução considerando a solução anterior aceita (válida) antes da movimentação atual 

(inválida). 
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Figura 17 - Exemplo de roteiro infactível e factível para o 3L-SVRPCB. 

  

 

 

4.2.3. Meta-heurística 

 
A integração dos algoritmos de Clarke & Wright, George & Robinson e dos métodos de 

busca local para resolução do 3L-SVRPCB, foi realizada através do uso da meta-heurística 

Simulated Annealing (Seção 3.4). Algumas adaptações foram realizadas no algoritmo original 

do Simulated Annealing para que o algoritmo fosse capaz de integrar o processo de geração do 

roteiro, o processo de busca local e o processo de verificação da factibilidade do 

empacotamento. 

O algoritmo, conforme descrito no Algoritmo 3, foi desenvolvido para que, a partir de 

uma solução inicial gerada pelo algoritmo de Clarke & Wright, seja verificada, a cada iteração, 

por meio do algoritmo de George & Robinson adaptado (Seção 4.1), a factibilidade do 

empacotamento resultante, tanto para o subroteiro de entrega, quanto para o subroteiro de 

coleta. Em outras palavras, uma dada solução só é considerada factível se ambos os padrões de 

empacotamento de entrega e de coleta forem factíveis. Caso o empacotamento seja infactível 

para pelo menos um dos subroteiros, o algoritmo continuará explorando o espaço de busca até 

finalizar a execução do algoritmo SA. Ao finalizar a execução do algoritmo SA, a solução 

encontrada é testada e, se algum dos subroteiros não for factível do ponto de vista do 

empacotamento, o SA é novamente executado, porém, com uma alteração na solução 

inicialmente obtida. Neste caso, é excluído o cliente que possui o menor volume de demanda 

do(s) subroteiro(s) infactível(is), para, desta forma, tentar encontrar um empacotamento factível 

na próxima execução do algoritmo SA. Esta operação é realizada até que seja possível gerar 

uma solução factível do ponto de vista do empacotamento. Com a retirada do cliente com o 

menor volume de demanda, busca-se tentar empacotar o maior volume possível dentro do 

subroteiro, evitando-se que seja retirado do subroteiro um cliente que possua grande volume de 
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demanda, o que poderia deixar o veículo muito vazio. Em outras palavras, com esta escolha 

pretende-se garantir o atendimento do maior volume possível de demanda. 

Seja 𝑅 o melhor roteiro do ponto de vista apenas da distância total percorrida,  𝑅’ o 

roteiro encontrado pela busca local, 𝑅 ∗ o melhor roteiro considerando o empacotamento 

factível, 𝑃’ a solução de empacotamento em avaliação, 𝑃 ∗ o melhor empacotamento obtido até 

o momento, 𝑉’ o volume de caixas deixado de fora em avaliação, 𝑉 ∗ o melhor volume de caixas 

deixado de fora, 𝑆 ∗ a solução aceita até o momento e S a solução inicial obtida com o 

procedimento descrito na Seção 4.2.1. De forma mais detalhada, o Algoritmo 3 funciona da 

seguinte maneira. 

(1) Gera-se uma solução inicial de roteamento com o algoritmo de Clarke & Wright 

adaptado (linha 1); 

(2) Avalia-se o empacotamento da solução inicial através do Algoritmo 4, onde avalia-

se o empacotamento tanto do subroteiro de entrega, como a do subroteiro do coleta. Se ambos 

os empacotamentos forem factíveis a solução inicial gerada é aceita como melhor solução até 

o momento (linha 2); 

(3) Considerando os operadores de busca local e os valores de 𝑇 – temperatura inicial; 

𝐿 – tamanho do laço; 𝐼 – número de iterações por laço; 𝜂 – taxa de resfriamento e 𝑁 – tamanho 

da lista de vizinhos, percorre-se 𝐿 – tamanho do laço (linha 5), atualizando o valor de 𝑇 – 

temperatura inicial com base em 𝜂 – taxa de resfriamento (linha 6) e percorrendo 𝐼 – número 

de iterações por laço a cada iteração em 𝐿 (linha 7). A cada interação em 𝐼 explora-se cada 

operador de busca local (linha 8) para cada nó 𝑗 da solução (linha 9); 

(4) Atualiza-se o valor de 𝑅’ com o valor obtido após aplicar o operador de busca local 

(linha 10) e verifica-se se o novo roteiro obtido (𝑅’) é melhor que (𝑅) o roteiro obtido em uma 

iteração anterior (linha 11), se sim, 𝑅 é atualizado com o valor de 𝑅’ (linha 12), se não 𝑅 pode 

ou não receber 𝑅’ se o Simulated Annealing, através do cálculo de aceitação de solução pior, 

assim determinar (linha 14); 

(5) Se 𝑅’ foi aceito como solução, então executa-se o algoritmo 4 (linha 17) que 

internamente testa a factibilidade do empacotamento do roteiro de coleta e do roteiro de entrega 

(linha 2 – Algoritmo 4). Caso, tanto a coleta quanto a entrega sejam factíveis do ponto de vista 

do empacotamento (linha 3 – Algoritmo 4), verifica-se se a melhor solução até o momento é 

factível tanto para coleta e para entrega (linha 4 – Algoritmo 4). Caso sim, verifica-se se houve 

melhora no roteiro (linha 5 – Algoritmo 4) aceitando a solução calculada como melhor solução 

até o momento (se existir melhora no roteiro), atualizando 𝑅 ∗ ←  𝑅; 𝑃 ∗ ←  𝑃’; 𝑉 ∗ ←  0; 𝑆 ∗
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 ←  𝑅 ∗ e 𝑃 ∗ (linha 5 e 6 – Algoritmo 4). Se a melhor solução até o momento não for factível, 

aceita-se a solução calculada, visto que foi a primeira a encontrar factibilidade nos 

empacotamentos, como a melhor solução atualizando 𝑅 ∗ ←  𝑅; 𝑃 ∗ ←  𝑃’; 𝑉 ∗ ←  0; 𝑆 ∗ ←  𝑅 ∗ 

e 𝑃 ∗ (linha 9 – Algoritmo 4); 

(6) Caso não seja factível o empacotamento da coleta ou da entrega (linha 17 – 

Algoritmo 4), e a melhor solução até o momento não for capaz de empacotar a demanda do 

roteiro de coleta e de entrega (linha 12 – Algoritmo 4), testa-se se o volume deixado de fora 

(𝑉 ∗) é maior que o volume deixado de fora calculado pelo George & Robinson adaptado (𝑉’) 

(linha 13 – Algoritmo 4). Se sim, atualiza-se 𝑉 ∗ com o valor de 𝑉’ (linha 14 – Algoritmo 4); 

(7) Por fim, verifica-se se a solução encontrada, ao final da execução de todos os laços e 

iterações, é factível do ponto de vista do roteamento e empacotamento (tando coleta como 

entrega) (linha 23 – Algoritmo 3). Se sim, retorna-se a solução final (linha 27 – Algoritmo 3). 

Senão, retira-se do roteiro infactível o cliente com menor volume demandado (linha 24 – 

Algoritmo 3) e, reiniciando as variáveis 𝑇, 𝐿, 𝐼, 𝜂 e 𝑁, inicia-se novamente a execução do 

Algoritmo 3 com a solução inicial alterada (linha 25 – Algoritmo 3). 

 

Algoritmo 3: Simulated Annealing para o 3L-SVRPCB 

Entradas: Solução inicial 𝑆; temperatura inicial 𝑇; tamanho do laço 𝐿; número de iterações 𝐼; taxa de 

resfriamento 𝜂; tamanho da lista de vizinhos 𝑁. 

Saídas: Uma solução factível para o 3L-SVRPCB. 

1. Gere uma solução inicial utilizando o algoritmo de Clarke & Wright e armazene em 𝑅. 

2. Executa Algoritmo 4. 

3. Sejam {𝑇, 𝐿, 𝑙, 𝜂, 𝑁}  =  {−; −; −; −; −}. 

4. Seja 𝑈 ={2-Opt, 3-Opt; OR-Opt}. 

5. Para 𝑗 = 1, … , 𝐿 Faça 

6.  𝑇 =  𝜂 ∙ 𝑇. 

7.  Para 𝑘 = 1, … , 𝑙 Faça 

8.   Para todos os operadores de busca local 𝑢 ∈ 𝑈 Faça 

9.    Para todos os nós 𝑗 na solução Faça 

10.     Aplique o operador de busca local 𝑢 ∈ 𝑈 para o nó 𝑗. Gere 𝑅’. 

11.     Se 𝑅’ for melhor que 𝑅 

12.      𝑅 ←  𝑅’. 

13.     Senão 

14. 𝑅 ←  𝑅’ como a nova solução para o roteamento se 𝑒 ( ’ ∗)/  é 

maior que um número escolhido aleatoriamente entre 0 e 1. 

15.     Fim Se 
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16.     Se 𝑅’ foi aceito como solução 

17.      Executa Algoritmo 4. 

18.     Fim Se 

19.    Fim Para 

20.   Fim Para 

21.  Fim Para 

22. Fim Para 

23. Se 𝑆 ∗ não for factível do ponto de vista do empacotamento 

24.  Retirar do(s) subroteiro(s) infactível(is) o cliente com menor volume. 

25.  Reiniciar o SA (linha 1 deste pseudocódigo) passando a novos dados de entrada. 

26. Senão 

27.  Retorna a melhor solução encontrada. 

28. Fim Se 

 

Algoritmo 4: Testa o empacotamento do roteiro para o 3L-SVRPCB 

Entradas: Todos os parâmetros utilizados pelo Algoritmo 3. 

Saídas: Solução para o 3L-SVRPCB com o empacotamento avaliado. 

1. Separe o roteiro de entrega e o roteiro de coleta. 

2. Aplique o algoritmo de George & Robinson adaptado para ambos os roteiros. Retorna 𝑉’ e 𝑃’. 

3. Se o empacotamento for factível tanto para o roteiro de entrega quanto para o roteiro de coleta (𝑃’) 

4.  Se a melhor solução gerada para o empacotamento (𝑃 ∗) foi capaz de empacotar todas as caixas 

5.   Se 𝑅 for melhor que 𝑅 ∗ 

6.    𝑅 ∗ ←  𝑅; P∗ ←  𝑃’; 𝑉 ∗ ←  0; 𝑆 ∗ ←  𝑅 ∗ e 𝑃 ∗. 

7.   Fim Se 

8.  Senão 

9.   𝑅 ∗ ←  𝑅; 𝑃 ∗ ←  𝑃’; 𝑉 ∗ ←  𝑉’; 𝑆 ∗ ←  𝑅 ∗ e 𝑃 ∗. 

10.  Fim Se 

11. Senão 

12.  Se a melhor solução gerada para o empacotamento (𝑃 ∗) não foi capaz de empacotar todas as caixas 

13. Se o volume deixado de fora por uma solução anterior (𝑉 ∗) for maior que o volume deixado 

de fora pelo novo empacotamento (𝑉’) Então 

14.    𝑉 ∗ ←  𝑉’ 

15.   Fim Se 

16.  Fim Se 

17. Fim Se 

 

É importante destacar no Algoritmo 4 a separação dos clientes de entrega dos clientes 

de coleta (veja linha 1). Esta ação representa exatamente o ponto em que o algoritmo cria dois 

grupos de roteiros com clientes distintos, os clientes do grupo de entregas e os clientes do grupo 
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de coletas. Esta separação é realizada para permitir que o algoritmo de empacotamento possa 

analisar separadamente a factibilidade dos dois grupos, visto que o empacotamento de coleta 

só será iniciado após a visita e desempacotamento do último cliente de entrega. Note ainda que, 

apenas se os padões de empacotamento das demandas de entrega e de coleta forem factíveis, o 

algoritmo considera ter encontrado uma solução factível, para então avaliar se a distância do 

roteiro gerado é melhor que a da última solução factível. 

 

4.3. RESOLUÇÃO DO 3L-SPDP 

 

Para resolver o 3L-SPDP, adaptações nos algoritmos apresentados no Capítulo 3 foram 

realizadas, e, nesta seção, são apresentadas as adaptações realizadas para tratar o problema de 

roteamento e o problema integrado. 

 

4.3.1. Solução Inicial 

 
Para gerar uma solução inicial para o 3L-SPDP, o algoritmo original de Clarke & Wright 

também precisou ser adaptado. As implementações correspondentes à classificação dos clientes 

como clientes de coleta ou de entrega foi a mesma realizada para o caso do 3L-SVRPCB, e não 

será abordada novamente nesta seção. Porém, a parcela correspondente à criação da matriz de 

savings, mais especificamente, as regras utilizadas para atribuição de uma “vantagem” à união 

de certos clientes na função de cálculo do savings são diferentes. 

No caso do 3L-SPDP, a solução inicial gerada sempre deve ser um roteiro que parte do 

depósito, visita um cliente de coleta e, na sequência, o seu respectivo cliente de entrega, 

repetindo este tipo de sequência até finalizar todos os clientes de coleta e de entrega, para então 

retornar ao depósito. Desta forma, sempre garante-se a factibilidade do empacotamento para o 

roteiro gerado, desde que a demanda de um dado cliente não seja maior que a capacidade do 

veículo. Para o 3L-SPDP, parte-se de uma solução inicial factível (ao mesmo tempo também 

garantindo as rotas parciais independentes), diferentemente do que ocorre no caso do 3L-

SVRPCB, onde parte-se de uma solução inicial não necessariamente factível. Para induzir a 

matriz de savings a gerar valores que façam com que o algoritmo crie um roteiro com esta 

característica, as regras utilizadas para determinação do valor de 𝑀(𝑖, 𝑗) foram as seguintes: Na 

primeira regra, se os pontos envolvidos no cálculo são pontos “pareados”, ou seja, são o ponto 

de coleta e o seu respectivo ponto de entrega, 𝑀(𝑖, 𝑗) retorna um valor positivo suficientemente 

grande. Novamente, o valor de 𝑀(𝑖, 𝑗) é definido em função dos pontos envolvidos na instância 
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em questão, para que seja grande o suficiente para que nenhum cálculo de savings entre pontos 

não “pareados” resulte em um valor maior que um savings calculado entre pontos “pareados”. 

Para evitar a formação de rotas parcias independentes que violem as restrições de precedência 

entre pontos de coleta e de entrega (p.e., 0 – 𝐶  – 𝐸  – 𝑬𝟐 –  𝑪𝟐 – 𝐶  –  𝐸  –  0 ), foi criada uma 

segunda regra, em que 𝑀(𝑖, 𝑗) retorna um valor positivo, porém menos expressivo que o 

retornado para a primeira regra, para favorecer a união de pontos de entrega e pontos de coleta 

não “pareados”. Desta forma, pontos do mesmo tipo não serão unidos, evitando a formação de 

rotas parciais independentes em sentidos diferentes (p.e., 

0 – 𝐶  – 𝐸  – 𝑬𝟐 –  𝑪𝟐 –  𝐶  – 𝐸  –  0), ou seja, ou todas as rotas se iniciarão por entregas ou 

todas as rotas se iniciarão por coletas (p.e., 0 – 𝐶  – 𝐸  – 𝑪𝟐 –  𝑬𝟐 – 𝐶  –  𝐸  –  0). A expressão 

(3) apresenta o cálculo dos savings alterado para o 3L-SPDP. 

 

𝑠(𝑖, 𝑗) = 𝑀(𝑖, 𝑗) +  𝑐(𝑖, 𝐷) + 𝑐(𝐷, 𝑗) − 𝑐(𝑖, 𝑗) (3) 

 

Uma das restrições do 3L-SPDP determina que um ponto de entrega não deve ser 

visitado antes do seu respectivo ponto de coleta. A solução inicial gerada é testada para 

identificar se o roteiro inicia por um cliente de coleta e, caso não inicie, o roteiro é invertido de 

maneira a garantir que o veículo saia do depósito e intercale entre um cliente de coleta e seu 

respectivo cliente de entrega, até finalizar o roteiro no depósito. Nesse caso, a quantidade inicial 

de subroteiros (de rotas parciais independentes) existentes em um roteiro é a mesma quantidade 

de pontos de coleta ou de entrega, ou seja, a quantidade de subroteiros é a metade do número 

de pontos envolvidos no processo de roteamento (excetuando-se o depósito). Isto ocorre porque, 

como mencionado anteriormente, a solução inicial é a união do depósito com um ponto de 

coleta e o seu respectivo ponto de entrega, sucessivamente, até finalizarem-se todos os pontos 

de coleta e de entrega, para então retornar o veículo ao depósito. A Figura 18 a seguir 

exemplifica uma solução inicial gerada pelo algoritmo de Clarke & Wright adaptado para o 

caso do 3L-SPDP. 
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Figura 18 - Exemplo de solução inicial para o 3L-SPDP. 

 

4.3.2. Adaptações nos Operadores de Busca Local 

 
O procedimento de busca local explorado pelo Simulated Annealing (explicado na Seção 

4.3.3) é o “One Point Move” (Seção 3.3), e o mesmo também precisou ser adaptado para não 

gerar uma solução infactível. Neste caso, as adaptações foram: (1) garantir que o cliente 

movimentado seja sempre um cliente de coleta; (2) garantir que o respectivo cliente de entrega 

seja realocado para a melhor posição possível respeitando a restrição de precedência (veja 

Figura 19); (3) não permitir a movimentação do cliente de coleta para antes ou depois da atual 

posição de seu respectivo par de entrega (veja Figura 20); e (4) não permitir a inclusão de uma 

coleta entre duas entregas (veja Figura 20). 

 

Figura 19 - Exemplos de movimentações válidas para o “One Point Move”. 
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Figura 20 - Exemplo de uma movimentação inválida para o “One Point Move”. 

 

 

Com as movimentações válidas do “One Point Move”, os subroteiros são alterados de 

maneira que eles possam aumentar ou diminuir de quantidade e tamanho a cada iteração da 

busca local. Note que um roteiro válido do ponto de vista da busca local pode ser invalidado no 

passo seguinte, no momento de verificação da factibilidade do empacotamento. 

 

4.3.3. Meta-heurística 

 

Assim como no caso do 3-SVRPCB, a integração dos algoritmos de Clarke & Wright, 

George & Robinson e dos métodos de busca local para resolução do 3L-SPDP, foi realizada 

através do uso da meta-heurística Simulated Annealing (Seção 3.4), porém, com pequenas 

modificações conforme o Algoritmo 5. 

Para tratar as restrições específicas do 3L-SPDP, não existe análise do empacotamento 

de entrega, pois a análise do empacotamento é feita apenas com o empacotamento de coleta, 

onde o mesmo deve respeitar a regra LIFO (Last In, First Out), isto é, as caixas do último cliente 

empacotado são as primeiras a ser desempacotadas. A solução inicial já parte de uma solução 

factível que foi construída, conforme já comentado na Seção 4.3.1, partindo do depósito, 

visitando um cliente de coleta e, na sequência, o seu respectivo cliente de entrega, repetindo 

este procedimento até finalizar todos os clientes de coleta e de entrega para então retornar ao 

depósito. Desta forma, garante-se, desde que a demanda de um dado cliente não seja muito 

próxima da capacidade do veículo, que a solução é factível em todas as suas rotas parciais 

independentes, e factível em todo o roteiro, o que não exige que o algoritmo desenvolvido avalie 

1 2 42 1 3 43

3 1 42 3 42 1

3 41 41 223

1 2 42 1 3 43
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a factibilidade do empacotamento da solução inicial gerada. Assim, esse algoritmo apresenta a 

solução final com todos os clientes existentes originalmente. 

O problema de empacotamento para o caso do 3L-SPDP consiste, na realidade, em 

empacotamentos de rotas parciais independentes, pois, no 3L-SPDP, se a inclusão de um cliente 

no subroteiro gerar um empacotamento infactível, o mesmo cliente não é inserido no subroteiro, 

mantendo a posição anterior do mesmo. Esta ação, na prática, ocorre com o não empacotamento 

de um dos subroteiros existentes em um roteiro proposto pela busca local “One Point Move”, 

conforme já comentado na Seção 4.3.2, o que gera a rejeição do novo roteiro como um todo. 

Seja 𝑅 o melhor roteiro do ponto de vista apenas da distância total percorrida, 𝑅’ o 

roteiro encontrado pela busca local, 𝑅 ∗ o melhor roteiro considerando o empacotamento 

factível, 𝑃’ a solução de empacotamento em avaliação, 𝑃 ∗ o melhor empacotamento, 𝑆 ∗ a 

solução aceita até o momento e S a solução inicial obtida com o procedimento descrito na Seção 

4.3.1. De forma mais detalhada o Algoritmo 5 funciona da seguinte maneira,  

(1) Gera-se uma solução inicial de roteamento com o algoritmo de Clarke & Wright 

adaptado (linha 1);  

(2) Considerando os operadores de busca local e os valores de 𝑇 – temperatura inicial; 

𝐿 – tamanho do laço; 𝐼 – número de iterações por laço; 𝜂 – taxa de resfriamento e 𝑁 – tamanho 

da lista de vizinhos, percorre-se 𝐿 – tamanho do laço (linha 4), atualizando o valor de 𝑇 – 

temperatura inicial com base em 𝜂 – taxa de resfriamento (linha 5) e percorrendo 𝐼 – número 

de iterações por laço a cada iteração em 𝐿 (linha 6). A cada iteração em 𝐼 explora-se o operador 

de busca local (linha 7) para cada nó 𝑗 da solução (linha 8); 

(3) Atualiza-se o valor de 𝑅’ com o valor obtido após aplicar o operador de busca local 

(linha 9) e verifica-se se o novo roteiro obtido (𝑅’) é melhor que (𝑅), o roteiro obtido em uma 

iteração anterior (linha 10). Se sim, 𝑅 é atualizado com o valor de 𝑅’ (linha 11). Senão, 𝑅 pode 

ou não receber 𝑅’ se o Simulated Annealing, através do cálculo de aceitação de solução pior, 

assim determinar (linha 13); 

(4) Se 𝑅’ foi aceito como solução, então executa-se o Algoritmo 6 (linha 16), que 

internamente testa a factibilidade do empacotamento do roteiro de coleta (linha 2 – Algoritmo 

6). Caso seja factível o empacotamento para todas as rotas parciais independentes (linha 3 – 

Algoritmo 6), verifica-se se houve melhora no roteiro (linha 4 – Algoritmo 6) aceitando a 

solução calculada como melhor solução até o momento (se existir melhora no roteiro), e 

atualizando 𝑅 ∗ ←  𝑅; 𝑃 ∗ ←  𝑃’; 𝑆 ∗ ←  𝑅 ∗ e 𝑃 ∗ (linha 5 – Algoritmo 6). Caso não seja factível 
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os valores de 𝑅 ∗, 𝑃 ∗  e  𝑆 ∗ não são atualizados, mantendo como válida a ultima solução 

factível; 

(5) Por fim, retorna-se a melhor solução encontrada (linha 22). 

 

Algoritmo 5: Simulated Annealing para o 3L-SPDP 

Entradas: Solução inicial 𝑆; temperatura inicial 𝑇; tamanho do laço 𝐿; número de iterações 𝐼; taxa de 

resfriamento 𝜂; tamanho da lista de vizinhos 𝑁. 

Saídas: Uma solução factível para o 3L-SPDP. 

1. Gere uma solução inicial utilizando o algoritmo de Clarke & Wright e armazene em 𝑅. 

2. Sejam {𝑇, 𝐿, 𝑙, 𝜂, 𝑁}  =  {−; −; −; −; −}. 

3. Seja 𝑈 ={“One Point Move”}. 

4. Para 𝑗 = 1, … , 𝐿 Faça 

5. 𝑇 =  𝜂 ∙ 𝑇. 

6. Para 𝑘 = 1, … , 𝑙 Faça 

7. Para todos os operadores de busca local 𝑢 ∈ 𝑈 Faça 

8. Para todos os nós 𝑗 na solução Faça 

9. Aplique o operador de busca local 𝑢 ∈ 𝑈 para o nó 𝑗. Gere 𝑅’. 

10. Se 𝑅’ for melhor que 𝑅 

11. 𝑅 ←  𝑅’ 

12. Senão 

13. 𝑅 ←  𝑅’ como a nova solução para o roteamento se 𝑒 ( ’ ∗)/  é maior que um número 

escolhido aleatoriamente entre 0 e 1. 

14. Fim Se 

15. Se 𝑅’ foi aceito como solução 

16. Executa Algoritmo 6. 

17. Fim Se 

18. Fim Para 

19. Fim Para 

20. Fim Para 

21. Fim Para 

22. Retorna a melhor solução encontrada. 

 

Algoritmo 6: Testa o empacotamento do roteiro para o 3L-SPDP 

Entradas: Todos os parâmetros utilizados pelo Algoritmo 5. 

Saídas: Solução para o 3L-SPDP com o empacotamento avaliado. 

1. Separe o roteiro em rotas parciais independentes. 

2. Aplique o algoritmo de George & Robinson adaptado para todas as rotas parciais independentes. 

3. Se o empacotamento for factível para todas as rotas parciais independentes (𝑃’) Então 



62 
 

4.  Se 𝑅 for melhor que 𝑅 ∗ 

5.   𝑅 ∗ ←  𝑅; 𝑃 ∗ ←  𝑃’; 𝑆 ∗ ←  𝑅 ∗ e 𝑃 ∗. 

6.  Fim Se 

7. Fim Se 
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 5. RESULTADOS COMPUTACIONAIS E DISCUSSÃO 

 

Todas as alterações descritas no Capítulo 4 foram implementadas nos algoritmos 

originais de Clarke & Wright (em sua versão paralela, em que a lista de economias é percorrida 

uma única vez), George & Robinson e Simulated Annealing, a fim de adequá-los aos objetivos 

deste trabalho. 

Para o 3L-SVRPCB, as alterações na solução inicial se concentram-se em segmentar os 

clientes de entrega dos clientes de coleta, conforme descrito na Seção 4.2.1. As adaptações 

realizadas nos métodos de busca local impedem que, com a movimentação de pontos ou 

sequência de pontos dentro do roteiro, não seja gerado um roteiro infactível. Tais adaptações 

estão descritas na Seção 4.2.2 de forma separada para cada operador de busca local. As 

alterações descritas na Seção 4.2.3 apresentam o que foi adaptado na meta-heurística para 

considerar a geração de soluções que integram o roteamento e o empacotado (cujas adaptações 

para este são apresentadas na Seção 4.1). Este último é utilizado tanto para o 3L-SVRPCB como 

para o 3L-SPDP. 

Para o 3L-SPDP, as alterações na solução inicial se concentram em gerar um roteiro 

factível do ponto de vista do roteamento e do empacotamento. Tais adaptações estão descritas 

na Seção 4.3.1, e basicamente alternam clientes de coleta e seu respectivo cliente de entrega 

por todo o roteiro. Na Seção 4.3.2 estão descritas as adaptações realizadas no método de busca 

local utilizado, e o mesmo foi adaptado para não gerar rotas parciais independentes infactíveis, 

mesmo realizando a movimentação de pontos dentro do roteiro. Esta adaptação garante que um 

cliente de entrega seja posicionado de forma correta (após a movimentação do seu respectivo 

cliente de coleta), garantindo as rotas parciais independentes. A meta-heurística também foi 

adaptada para trabalhar de forma a integrar o roteamento com o empacotamento em busca de 

soluções factíveis para o 3L-SPDP. 

Uma vez que não existem na literatura instâncias de teste para os problemas tratados 

neste trabalho, as instâncias utilizadas foram geradas aleatoriamente, mas com base em 

instâncias conhecidas da literatura. As instâncias propostas são baseadas na combinação das 

instâncias de Goetschalckx e Jacobs-Blecha (1989) e Loh e Nee (1992), para o 3L-SVRPCB, e 

na combinação das instâncias de Li e Lim (2001) e Loh e Nee (1992), para o 3L-SPDP. 

A linguagem escolhida para o desenvolvimento dos algoritmos foi a linguagem C++ 

utilizando o Visual Studio Ultimate 2013. O ambiente de desenvolvimento e de realização dos 

experimentos foi um computador Intel Core i7 2630 QM de 2.0 GHz, com 6 GB de memória 

RAM e sistema operacional Windows 7 Ultimate x64. 
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Este capítulo apresenta os resultados separados por problema integrado, e tais resultados 

são obtidos com a execução completa dos algoritmos desenvolvidos considerando o roteamento 

e o empacotamento de forma integrada. 

 

5.1. RESULTADOS PARA O 3L-SVRPCB 

 

A seguir são apresentadas as instâncias que foram consideradas para testar o método 

desenvolvido para resolver o 3L-SVRPCB. As instâncias foram geradas a partir da união de 

instâncias desenvolvidas para o VRPCB e instâncias desenvolvidas para o problema de 

empacotamento de contêineres. 

 

5.1.1. Instâncias de Teste 

 

As instâncias utilizadas para realização dos experimentos foram geradas a partir da 

instância “C1” proposta por Goetschalckx e Jacobs-Blecha (1989) para o VRPCB. A instância 

“C1” apresenta 20 pontos de entrega (linehauls) e 20 pontos de coleta (backhauls), além de 

valores de demanda específicos para cada ponto. Neste trabalho não são consideradas as 

respectivas demandas dos pontos, somente a posição dos mesmos no espaço. A demanda (em 

termos das quantidades de caixas) de cada cliente foi gerada de forma aleatória (como descrito 

a seguir), considerando uma adaptação das instâncias da classe thpack8 de Loh e Nee (1992) 

para o problema de empacotamento de contêineres, que apresentam, originalmente, 15 

instâncias definidas conforme a Tabela 2, em que: a coluna Ins. identifica a instância, a coluna 

Tipos informa quantos tipos de caixas diferentes existem naquela instância, a coluna Qtd. 

informa quantas caixas, no total, compõe a instância, e as colunas Vol. Caixas, Vol. Veículo e 

Vol. Relativo informam, respectivamente, o volume total de caixas a serem empacotadas, o 

volume do veículo onde as caixas devem ser empacotadas e o volume relativo de caixas em 

relação ao volume do veículo. 
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Tabela 2 - Instâncias de Loh e Nee (1992) Originais 
Ins. Tipos Qtd. Vol. Caixas Vol. Veículo Vol. Relativo 
1 7 100 3750000000 6000000000 62,5 
2 8 200 6668625000 6000000000 111,1 
3 8 200 6668625000 12480000000 53,4 
4 7 100 3627250000 6600000000 55,0 
5 6 120 4168125000 5400000000 77,2 
6 8 200 9245250000 8400000000 110,1 
7 8 200 9245250000 10920000000 84,7 
8 6 130 4563500000 7680000000 59,4 
9 8 200 10397937500 16800000000 61,9 
10 8 250 12919375000 19200000000 67,3 
11 6 100 4475875000 7200000000 62,2 
12 6 120 6030187500 7680000000 78,5 
13 7 130 7191625000 8400000000 85,6 
14 6 120 5319750000 8470000000 62,8 
15 10 250 13984296875 23520000000 59,5 

 

Como já mencionado, cada uma das 15 instâncias de Loh e Nee (1992) apresenta 

quantidade específica de caixas com volumes distintos, além de tamanho diferente do contêiner. 

Para realizar a distribuição das demandas propostas por Loh e Nee (1992), duplicou-se o 

número de caixas de cada instância e o comprimento do veículo, conforme Tabela 3. Desta 

forma, manteve-se a proporção entre o volume total de caixas e o volume de veículo (conforme 

a coluna Vol. Relativo), possibilitando, no entanto, uma melhor distribuição dos tipos de caixas 

entre os clientes, visto que em algumas instâncias o número de clientes é consideravelmente 

grande em relação a quantidade de caixas de um tipo específico. 

 

Tabela 3 – Instâncias de Loh e Nee Adaptadas 
Ins. Tipos Qtd. Vol. Caixas Vol. Veículo Vol. Relativo 
1 7 200 7500000000 12000000000 62,5 
2 8 400 13337250000 12000000000 111,1 
3 8 400 13337250000 24960000000 53,4 
4 7 200 7254500000 13200000000 55,0 
5 6 240 8336250000 10800000000 77,2 
6 8 400 18490500000 16800000000 110,1 
7 8 400 18490500000 21840000000 84,7 
8 6 260 9127000000 15360000000 59,4 
9 8 400 20795875000 33600000000 61,9 
10 8 500 25838750000 38400000000 67,3 
11 6 200 8951750000 14400000000 62,2 
12 6 240 12060375000 15360000000 78,5 
13 7 260 14383250000 16800000000 85,6 
14 6 240 10639500000 16940000000 62,8 
15 10 500 27968593750 47040000000 59,5 

 

Depois de adaptadas as 15 instâncias de Loh e Nee (1992), adaptou-se também a 

instância “C1” de Goetschalckx e Jacobs-Blecha (1989) para a construção das instâncias 

testadas. Para tal, primeiramente, enumerou-se sequencialmente, de 1 a 20, os 20 pontos de 
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entrega e os 20 pontos de coleta. Na sequência foram selecionados subconjuntos de 5 em 5 

clientes para a composição dos diferentes instâncias, com o que foram criados 10 instâncias 

distintas. Nestas instâncias a quantidade de clientes de entrega nunca é menor do que a 

quantidade de clientes de coleta. Desta forma, as instâncias criadas são 05-05, 10-05, 10-10, 

15-05, 15-10, 15-15, 20-05, 20-10, 20-15 e 20-20, onde a primeira parte representa a quantidade 

de clientes de entrega e a segunda parte a quantidade de clientes de coleta, (p.e., 20-05, 

representa 20 clientes de entrega e 05 clientes de coleta). 

Com as 15 instâncias de Loh e Nee (1992) adaptadas e com as 10 instâncias extraídas 

da instância “C1” de Goetschalckx e Jacobs-Blecha (1989), combinou-se estes grupos gerando 

um total de 150 instâncias de teste, onde as instâncias 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 

110, 120, 130, 140 e 150 são exatamente a proposta originalmente pela instância “C1”, ou seja, 

contendo vinte pontos de coleta e vinte pontos de entrega. 

A demanda de cada cliente dentro das instâncias foi obtida tendo como base o método 

de distribuição proposto por Cecilio e Morabito (2004), com algumas adaptações. Vale ressaltar 

que não se faz diferença, para a distribuição, entre clientes de coleta e clientes de entrega, e que 

os mesmos foram ordenados na mesma sequência em que aparecem na instância “C1”, sempre 

apresentando primeiramente os clientes de entrega e depois os clientes de coleta: 

 O limite superior (𝐿𝑆) do intervalo de sorteio foi determinado por  parte da 

quantidade de caixas (𝑁𝐶), que varia conforme a quantidade de clientes (𝐶) que 

deverão ser atendidos. Tal variação se inicia no primeiro cliente em 𝑁𝐶 × 
| |

, 

segue para o segundo 𝑁𝐶′ × 
| |

 , para o terceiro 𝑁𝐶′ × 
| |

 , e assim por 

diante, até finalizar em 𝑁𝐶′ × . Onde 𝑁𝐶’ é a quantidade de caixas disponível 

descontadas as caixas já distribuídas para os clientes anteriores; 

 O limite inferior (𝐿𝐼) do intervalo de sorteio foi definido como zero; 

 A quantidade de caixas de cada tipo demandada por cada cliente de 1 até 𝐶, em 

que 𝐶 é a quantidade de clientes (de entrega e de coleta) da instância, foi obtida 

aleatoriamente com sorteios no intervalo [𝐿𝐼, 𝐿𝑆]; 

 No caso da demanda do cliente |𝐶| ser superior à maior demanda de qualquer 

outro cliente, a demanda do cliente |𝐶| é igualada a maior demanda alocada a 

um dos |𝐶| − 1 clientes anteriores, e a diferença é distribuída a partir do cliente 

1 tendo como novo limitante superior a demanda do cliente |𝐶|. 
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A Tabela 4 apresenta todas as instâncias de testes criadas, em que: a coluna Ins. 

apresenta o identificador da instância, a coluna No apresenta a quantidade de clientes de entrega 

e de coleta respectivamente (E-C), a coluna Tipos apresenta a quantidade de tipos de caixas 

diferentes existentes nesta instância, a coluna Qtd. apresenta a quantidade total de caixas 

distribuídas para os clientes, e a coluna Vol. apresenta a porcentagem (%) do volume total de 

caixas em relação ao volume do veículo, onde um valor abaixo de 100% indica que o volume 

de caixas que deve ser empacotado é menor que o volume do veículo. 
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Tabela 4 - Instâncias de teste para o 3L-SVRPCB. 
Ins. N° Tipos Qtd. Vol. C. N° Tipos Qtd. Vol. C. N° Tipos Qtd. Vol. 
1 05-05 7 200 62,5 51 05-05 8 400 110,1 101 05-05 6 200 62,2 
2 10-05 7 200 62,5 52 10-05 8 400 110,1 102 10-05 6 200 62,2 
3 10-10 7 200 62,5 53 10-10 8 400 110,1 103 10-10 6 200 62,2 
4 15-05 7 200 62,5 54 15-05 8 400 110,1 104 15-05 6 200 62,2 
5 15-10 7 200 62,5 55 15-10 8 400 110,1 105 15-10 6 200 62,2 
6 15-15 7 200 62,5 56 15-15 8 400 110,1 106 15-15 6 200 62,2 
7 20-05 7 200 62,5 57 20-05 8 400 110,1 107 20-05 6 200 62,2 
8 20-10 7 200 62,5 58 20-10 8 400 110,1 108 20-10 6 200 62,2 
9 20-15 7 200 62,5 59 20-15 8 400 110,1 109 20-15 6 200 62,2 
10 20-20 7 200 62,5 60 20-20 8 400 110,1 110 20-20 6 200 62,2 
11 05-05 8 400 111,1 61 05-05 8 217 48,1 111 05-05 6 240 78,5 
12 10-05 8 400 111,1 62 10-05 8 217 48,1 112 10-05 6 240 78,5 
13 10-10 8 400 111,1 63 10-10 8 217 48,1 113 10-10 6 240 78,5 
14 15-05 8 400 111,1 64 15-05 8 217 48,1 114 15-05 6 240 78,5 
15 15-10 8 400 111,1 65 15-10 8 217 48,1 115 15-10 6 240 78,5 
16 15-15 8 400 111,1 66 15-15 8 217 48,1 116 15-15 6 240 78,5 
17 20-05 8 400 111,1 67 20-05 8 217 48,1 117 20-05 6 240 78,5 
18 20-10 8 400 111,1 68 20-10 8 217 48,1 118 20-10 6 240 78,5 
19 20-15 8 400 111,1 69 20-15 8 217 48,1 119 20-15 6 240 78,5 
20 20-20 8 400 111,1 70 20-20 8 217 48,1 120 20-20 6 240 78,5 
21 05-05 8 400 53,4 71 05-05 6 260 59,4 121 05-05 7 260 85,6 
22 10-05 8 400 53,4 72 10-05 6 260 59,4 122 10-05 7 260 85,6 
23 10-10 8 400 53,4 73 10-10 6 260 59,4 123 10-10 7 260 85,6 
24 15-05 8 400 53,4 74 15-05 6 260 59,4 124 15-05 7 260 85,6 
25 15-10 8 400 53,4 75 15-10 6 260 59,4 125 15-10 7 260 85,6 
26 15-15 8 400 53,4 76 15-15 6 260 59,4 126 15-15 7 260 85,6 
27 20-05 8 400 53,4 77 20-05 6 260 59,4 127 20-05 7 260 85,6 
28 20-10 8 400 53,4 78 20-10 6 260 59,4 128 20-10 7 260 85,6 
29 20-15 8 400 53,4 79 20-15 6 260 59,4 129 20-15 7 260 85,6 
30 20-20 8 400 53,4 80 20-20 6 260 59,4 130 20-20 7 260 85,6 
31 05-05 7 200 55,0 81 05-05 8 400 61,9 131 05-05 6 240 62,8 
32 10-05 7 200 55,0 82 10-05 8 400 61,9 132 10-05 6 240 62,8 
33 10-10 7 200 55,0 83 10-10 8 400 61,9 133 10-10 6 240 62,8 
34 15-05 7 200 55,0 84 15-05 8 400 61,9 134 15-05 6 240 62,8 
35 15-10 7 200 55,0 85 15-10 8 400 61,9 135 15-10 6 240 62,8 
36 15-15 7 200 55,0 86 15-15 8 400 61,9 136 15-15 6 240 62,8 
37 20-05 7 200 55,0 87 20-05 8 400 61,9 137 20-05 6 240 62,8 
38 20-10 7 200 55,0 88 20-10 8 400 61,9 138 20-10 6 240 62,8 
39 20-15 7 200 55,0 89 20-15 8 400 61,9 139 20-15 6 240 62,8 
40 20-20 7 200 55,0 90 20-20 8 400 61,9 140 20-20 6 240 62,8 
41 05-05 6 240 77,2 91 05-05 8 500 67,3 141 05-05 10 500 59,5 
42 10-05 6 240 77,2 92 10-05 8 500 67,3 142 10-05 10 500 59,5 
43 10-10 6 240 77,2 93 10-10 8 500 67,3 143 10-10 10 500 59,5 
44 15-05 6 240 77,2 94 15-05 8 500 67,3 144 15-05 10 500 59,5 
45 15-10 6 240 77,2 95 15-10 8 500 67,3 145 15-10 10 500 59,5 
46 15-15 6 240 77,2 96 15-15 8 500 67,3 146 15-15 10 500 59,5 
47 20-05 6 240 77,2 97 20-05 8 500 67,3 147 20-05 10 500 59,5 
48 20-10 6 240 77,2 98 20-10 8 500 67,3 148 20-10 10 500 59,5 
49 20-15 6 240 77,2 99 20-15 8 500 67,3 149 20-15 10 500 59,5 
50 20-20 6 240 77,2 100 20-20 8 500 67,3 150 20-20 10 500 59,5 
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5.1.2. Resultados Obtidos 

 

Todas as instâncias desenvolvidas para o 3L-SVRPCB foram testadas com o Algoritmo 

3 e 4 desenvolvidos, onde os valores assumidos para o parâmetro 𝐿 (tamanho do laço) foram 

de 100, 500 e 1000, e os outros parâmetros, após testes preliminares, foram definidos como 

{𝑇, 𝐼, 𝜂, 𝑁}  =  {2; 2; 0,99; 50}. 

Tabela 5 a seguir apresenta os resultados obtidos, divididos em quantidades de iterações 

do parâmetro L, conforme a configuração utilizada. Sua primeira coluna contém o identificador 

da instância, conforme descrito na Tabela 4. Na sequência, a coluna R. I. (Rota Inicial) 

apresenta os valores das distâncias do roteiro conforme gerados pelo algoritmo Clarke & Wright 

para solução inicial (Seção 4.2.1), a coluna R. F. (Rota Final) apresenta os valores das distâncias  

obtidas do roteiro após execução completa do algoritmo considerando as buscas locais e 

validações de empacotamento, as sub-colunas Max e Min apresentam, respectivamente, o maior 

e o menor valor obtido para Rotal Final dentre as execuções completas do algoritmo para cada 

instância, a coluna D. (%) apresenta o desvio entre a rota final (coluna Min) e a rota inicial 

(coluna Rota Inicial) (isto é, o desvio é calculado para verificar o desempenho do algoritmo em 

otimizar a rota inicial gerada), a coluna V. T. (Volume Total) apresenta o volume total das 

caixas que devem ser empacotadas, a coluna V. F. (Volume Fora) apresenta o valor do volume 

que não pode ser empacotado no veículo, e, por fim, a coluna T. (Tempo) apresenta o valor do 

tempo gasto pelo algoritmo para chegar à solução apresentada. As colunas V. T., V. F. e T. são 

repetidas para cada número de iterações considerado. É importante ressaltar que os valores 

apresentados nas colunas V. T e V. F. estão relativizados pelo volume do veículo, estando os 

valores expressos em % (porcento). Na coluna T. os valores estão expressos em segundos. 

Analisando-se os resultados obtidos, nota-se que, para os casos com poucos clientes, 

como as instâncias 1, 2, 3, 11, 12, 13,..., 141, 142, 143, onde a distribuição de clientes é 05-05, 

10-05 e 10-10, excetuando-se os casos onde são retirados clientes do roteiro (p.e., instância 52), 

os procedimentos de busca local não conseguiram melhorar a distância total do roteiro. Fato 

este que não ocorre em outras instâncias maiores e que não excluem clientes (p.e., instâncias 4, 

5, 6, 24, 25 e 26), onde os procedimentos conseguiram gerar uma solução capaz de atender toda 

a demanda melhorando a solução inicial gerada. Outro ponto que é possível perceber ao 

comparar as instâncias de 11 a 20 com as instâncias de 21 a 30, onde o volume a ser empacotado 

é o mesmo e somente a capacidade do veículo é aumentada de um grupo para outro, é que o 

algoritmo atuou conforme o esperado no descarte de caixas de clientes no tratamento das 
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instâncias de 11 a 20, e, quando se deparou com uma instância parecida, porém com mais espaço 

para empacotamento, conseguiu gerar uma solução factível sem sacrificar clientes. 

As instâncias 79 e 129 chamaram a atenção pelo fato do algoritmo, nestas instâncias, 

sacrificar clientes para gerar uma solução, e, em instâncias mais complexas como as instâncias 

80 e 130, o algoritmo foi capaz de gerar uma solução factível sem sacrificar clientes. Isto ocorre 

porque o algoritmo explorou de forma diferente os espaços de busca gerados pelos casos com 

distribuição de clientes 20-15 e os espaços de busca gerados pelos casos com distribuição de 

clientes 20-20. 

Com relação aos tempos computacionais, pode-se notar que, nos casos em que o 

algoritmo encontrou uma solução factível para roteamento e empacotamento de toda a 

demanda, o tempo computacional foi menor (p.e., instâncias de 14 a 20), mostrando o esforço 

do algoritmo em buscar soluções factíveis para casos menos “simples” de resolver (p.e., 

instâncias de 24 a 30). Outro ponto que se pode notar é o fato, já esperado, que o tempo 

computacional exigido para resolver casos com menos clientes é menor que o tempo 

computacional onde existem mais clientes (p.e., instâncias de 61 a 70). 

Ainda sobre os tempos computacionais, nota-se que houve expressiva diferença, na 

maioria dos casos, entre os resultados obtidos quando executado com 100 iterações e quando 

executados com 500 iterações. O que não é percebido quando comparados os tempos obtidos 

com 500 e 1000 iterações, mostrando que a execução de 1000 iterações talvés não seja tão 

relevate, visto que o esforço computacional acabou sendo muito próximo. A reavaliação da 

execução com 1000 iterações ganha força se analisada os resultados obtidos em comparação 

com as execuções com 500 iterações, que em geral foram os mesmos. 

A seguir a Figura 21 apresenta os padrões de empacotamento gerados para a instância 

11 com 5 clientes de entrega, 5 clientes de coleta e com o roteiro 0 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −

 𝐸 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  0, onde a figura a esquerda representa o padrão de 

empacotamento de entrega correspondente ao subroteiro 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸  e a figura 

de direita o padrão de empacotamento de coleta correspondente ao subroteiro 𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −

 𝐶 −  𝐶 . 
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Figura 21 - Padrões de Empacotamento da Instância 11 (05-05) - 3L-SVRPCB. 

  

 

A Figura 22 apresenta os padrões de empacotamento gerados para a instância 70 com 

20 clientes de entrega, 20 clientes de coleta e com o roteiro 0 − 𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −

 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −

 𝐸 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −

 𝐶  −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶  –  0, onde a figura a esquerda representa o padrão 

de empacotamento de entrega correspondente ao subroteiro 𝐸 −  𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −

 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸  e a 

figura de direita o padrão de empacotamento de coleta correspondente ao subroteiro 𝐶 −

 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 − 𝐶  − 𝐶 −

 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 . 

 

Figura 22 - Padrões de Empacotamento da Instância 70 (20-20) - 3L-SVRPCB. 

  

 

A Figura 23 apresenta os padrões de empacotamento gerados para a instância 91 com 

05 clientes de entrega, 05 clientes de coleta e com o roteiro 0 −  𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 − 𝐸 −

 𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  0, onde a figura a esquerda representa o padrão de 

empacotamento de entrega correspondente ao subroteiro 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸  e a figura 
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de direita o padrão de empacotamento de coleta correspondente ao subroteiro 𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −

 𝐶 −  𝐶 . 

 

Figura 23 - Padrões de Empacotamento da Instância 91 (05-05) - 3L-SVRPCB. 

  

 

A Figura 24 apresenta os padrões de empacotamento gerados para a instância 100 com 

20 clientes de entrega, 20 clientes de coleta e com o roteiro 0 −  𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −

 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −

 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −

 𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶  –  0, onde a figura a esquerda 

representa o padrão de empacotamento de entrega correspondente ao subroteiro 𝐸 −  𝐸 −

 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐸 − 𝐸 −

 𝐸 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐸 − 𝐸  e a figura de direita o padrão de empacotamento de coleta 

correspondente ao subroteiro 𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 − 𝐶 − 𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −

 𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 −  𝐶 . 

 

Figura 24 - Padrões de Empacotamento da Instância 100 (20-20) - 3L-SVRPCB. 
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Tabela 5 - Resultados com as instâncias para o 3L-SVRPCB. 
    100 iterações   500 iterações   1000 iterações 

Ins. R. I. 
R. F. D. 

(%) 
V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T.  R. F. D. 
(%) 

V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T.  R. F. D. 
(%) 

V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T. 
Min. Max.   Min. Max.   Min. Max. 

1 125058 125058 125058 0,0 62,5 0,0 9,821   125058 125058 0,0 62,5 0,0 41,955   125058 125058 0,0 62,5 0,0 51,558 
2 139432 139432 139432 0,0 62,5 0,0 12,552  139432 139432 0,0 62,5 0,0 45,222  139432 139432 0,0 62,5 0,0 56,298 
3 149392 149392 149392 0,0 62,5 0,0 14,605  149392 149392 0,0 62,5 0,0 17,334  149392 149392 0,0 62,5 0,0 21,651 
4 172895 163718 163718 5,3 62,5 0,0 31,396  163718 163718 5,3 62,5 0,0 103,740  163718 163718 5,3 62,5 0,0 110,574 
5 172116 162939 162939 5,3 62,5 0,0 32,403  162939 162939 5,3 62,5 0,0 60,128  162939 162939 5,3 62,5 0,0 63,283 
6 187196 176875 177004 5,5 62,5 0,0 47,142  176875 176875 5,5 62,5 0,0 98,523  176875 176875 5,5 62,5 0,0 112,165 
7 185905 174116 174133 6,3 62,5 0,0 49,879  174116 174116 6,3 62,5 0,0 128,032  174116 174116 6,3 62,5 0,0 150,769 
8 192332 180543 180721 6,1 62,5 0,0 52,314  180543 180721 6,1 62,5 0,0 98,126  180721 180721 6,0 62,5 0,0 116,697 
9 207413 194480 197220 6,2 62,5 0,0 77,090  194480 197220 6,2 62,5 0,0 149,571  194480 197220 6,2 62,5 0,0 163,363 

10 219041 206471 214305 5,7 62,5 3,2 321,837   204670 213869 6,6 62,5 6,1 469,714   175671 213599 19,8 62,5 11,8 1167,260 
11 125058 125058 125058 0,0 111,1 0,0 15,856  125058 125058 0,0 111,1 0,0 46,850  125058 125058 0,0 111,1 0,0 57,250 
12 139432 139432 139432 0,0 111,1 0,0 17,902  139432 139432 0,0 111,1 0,0 49,822  139432 139432 0,0 111,1 0,0 59,947 
13 149392 149392 149392 0,0 111,1 0,0 21,022  149392 149392 0,0 111,1 0,0 20,402  149392 149392 0,0 111,1 0,0 23,906 
14 172895 132209 166347 23,5 111,1 18,7 162,455  152396 164982 11,9 111,1 23,0 336,095  154374 165766 10,7 111,1 23,0 384,822 
15 172116 162939 162939 5,3 111,1 0,0 37,918  162939 162939 5,3 111,1 0,0 53,624  162939 162939 5,3 111,1 0,0 52,687 
16 187196 176875 176875 5,5 111,1 0,0 55,332  176875 176875 5,5 111,1 0,0 99,126  176875 176875 5,5 111,1 0,0 99,730 
17 185905 154724 165251 16,8 111,1 19,1 201,304  160511 171865 13,7 111,1 23,3 464,251  148766 171317 20,0 111,1 19,1 456,195 
18 192332 174979 178673 9,0 111,1 17,8 168,685  176389 180127 8,3 111,1 15,0 181,034  175926 185010 8,5 111,1 22,0 367,560 
19 207413 194289 203123 6,3 111,1 10,7 144,557  194289 197044 6,3 111,1 10,7 276,880  194896 201037 6,0 111,1 14,9 353,415 
20 219041 206906 209879 5,5 111,1 11,6 207,062   205085 206906 6,4 111,1 11,6 328,679   206906 212250 5,5 111,1 11,6 327,271 
21 125058 125058 125058 0,0 53,4 0,0 15,874  125058 125058 0,0 53,4 0,0 46,910  125058 125058 0,0 53,4 0,0 50,292 
22 139432 139432 139432 0,0 53,4 0,0 18,061  139432 139432 0,0 53,4 0,0 49,909  139432 139432 0,0 53,4 0,0 53,085 
23 149392 149392 149392 0,0 53,4 0,0 20,087  149392 149392 0,0 53,4 0,0 21,287  149392 149392 0,0 53,4 0,0 20,531 
24 172895 163718 163718 5,3 53,4 0,0 38,600  163718 163718 5,3 53,4 0,0 92,861  163718 163718 5,3 53,4 0,0 101,035 
25 172116 162939 162939 5,3 53,4 0,0 39,647  162939 162939 5,3 53,4 0,0 68,269  162939 162939 5,3 53,4 0,0 58,538 
26 187196 176875 176875 5,5 53,4 0,0 64,079  176875 176875 5,5 53,4 0,0 104,297  176875 176875 5,5 53,4 0,0 106,943 
27 185905 174116 174133 6,3 53,4 0,0 61,234  174116 174116 6,3 53,4 0,0 136,588  174116 174116 6,3 53,4 0,0 137,926 
28 192332 180543 180721 6,1 53,4 0,0 63,585  180721 180721 6,0 53,4 0,0 108,514  180721 180721 6,0 53,4 0,0 107,479 
29 207413 194480 194480 6,2 53,4 0,0 81,793  194480 194480 6,2 53,4 0,0 152,317  194480 194480 6,2 53,4 0,0 150,181 
30 219041 206679 208848 5,6 53,4 0,0 102,769   204953 208319 6,4 53,4 0,0 182,724   206679 208848 5,6 53,4 0,0 154,349 
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Tabela 5 - Resultados com as instâncias para o 3L-SVRPCB. (continuação) 
    100 iterações   500 iterações   1000 iterações 

Ins. R. I. 
R. F. 

D. (%) 
V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T.  R. F. 
D. (%) 

V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T.  R. F. D. 
(%) 

V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T. 
Min. Max.   Min. Max.   Min. Max. 

31 125058 125058 125058 0,0 55,0 0,0 12,498  125058 125058 0,0 55,0 0,0 42,217  125058 125058 0,0 55,0 0,0 45,844 
32 139432 139432 139432 0,0 55,0 0,0 15,607  139432 139432 0,0 55,0 0,0 45,931  139432 139432 0,0 55,0 0,0 48,609 
33 149392 149392 149392 0,0 55,0 0,0 17,974  149392 149392 0,0 55,0 0,0 17,797  149392 149392 0,0 55,0 0,0 18,066 
34 172895 163718 163718 5,3 55,0 0,0 36,742  163718 163718 5,3 55,0 0,0 86,692  163718 163718 5,3 55,0 0,0 86,954 
35 172116 162939 162939 5,3 55,0 0,0 37,302  162939 162939 5,3 55,0 0,0 56,682  162939 162939 5,3 55,0 0,0 58,554 
36 187196 176875 176875 5,5 55,0 0,0 57,268  176875 176875 5,5 55,0 0,0 97,058  176875 178067 5,5 55,0 0,0 104,683 
37 185905 174116 174116 6,3 55,0 0,0 58,225  174116 174116 6,3 55,0 0,0 132,220  174116 174116 6,3 55,0 0,0 134,163 
38 192332 180721 180721 6,0 55,0 0,0 58,015  180543 180721 6,1 55,0 0,0 103,586  180543 180721 6,1 55,0 0,0 102,330 
39 207413 194480 194480 6,2 55,0 0,0 59,729  194480 194480 6,2 55,0 0,0 144,199  194480 194480 6,2 55,0 0,0 143,348 
40 219041 205302 208848 6,3 55,0 0,0 98,739   208032 208848 5,0 55,0 0,0 173,554   205302 208848 6,3 55,0 0,0 174,795 
41 125058 125058 125058 0,0 77,2 0,0 11,870  125058 125058 0,0 77,2 0,0 41,739  125058 125058 0,0 77,2 0,0 44,761 
42 139432 139432 139432 0,0 77,2 0,0 15,265  139432 139432 0,0 77,2 0,0 46,825  139432 139432 0,0 77,2 0,0 48,791 
43 149392 149392 149392 0,0 77,2 0,0 17,096  149392 149392 0,0 77,2 0,0 19,071  149392 149392 0,0 77,2 0,0 17,832 
44 172895 163718 163718 5,3 77,2 0,0 34,875  163718 163718 5,3 77,2 0,0 91,890  163718 163718 5,3 77,2 0,0 87,269 
45 172116 162939 162939 5,3 77,2 0,0 39,305  162939 162939 5,3 77,2 0,0 56,830  162939 162939 5,3 77,2 0,0 54,570 
46 187196 176875 176875 5,5 77,2 0,0 57,213  176875 176875 5,5 77,2 0,0 98,305  176875 176875 5,5 77,2 0,0 97,272 
47 185905 174116 174133 6,3 77,2 0,0 55,437  174116 174116 6,3 77,2 0,0 132,826  174116 174116 6,3 77,2 0,0 131,939 
48 192332 183298 183298 4,7 77,2 0,0 59,003  183298 183298 4,7 77,2 0,0 102,834  183298 183298 4,7 77,2 0,0 100,809 
49 207413 173588 213039 16,3 77,2 17,9 454,945  167742 173626 19,1 77,2 16,8 787,762  173588 198145 16,3 77,2 10,8 472,088 
50 219041 165816 204566 24,3 77,2 17,8 539,426   211407 218279 3,5 77,2 10,1 468,694   202923 208032 7,4 77,2 12,9 793,048 
51 125058 125058 125058 0,0 110,1 0,0 13,433  125058 125058 0,0 110,1 0,0 47,041  125058 125058 0,0 110,1 0,0 49,000 
52 139432 137327 137327 1,5 110,1 8,1 30,466  137327 137327 1,5 110,1 8,1 99,986  137327 137327 1,5 110,1 8,1 103,301 
53 149392 149392 149392 0,0 110,1 0,0 18,172  149392 149392 0,0 110,1 0,0 20,077  149392 149392 0,0 110,1 0,0 19,880 
54 172895 150444 154818 13,0 110,1 8,6 91,887  152495 156041 11,8 110,1 6,2 238,824  152495 154818 11,8 110,1 6,2 246,873 
55 172116 167854 168872 2,5 110,1 14,9 104,532  161409 168717 6,2 110,1 2,7 118,425  162703 168980 5,5 110,1 14,9 164,197 
56 187196 176875 176875 5,5 110,1 0,0 47,251  176875 176875 5,5 110,1 0,0 99,087  176875 176875 5,5 110,1 0,0 96,115 
57 185905 159677 160511 14,1 110,1 16,5 173,300  160511 163259 13,7 110,1 20,7 486,231  154513 160511 16,9 110,1 20,7 439,605 
58 192332 168689 178673 12,3 110,1 15,7 181,067  168225 178673 12,5 110,1 15,7 302,604  168225 175926 12,5 110,1 14,4 307,180 
59 207413 194896 204538 6,0 110,1 16,0 193,082  194289 195169 6,3 110,1 11,7 271,973  193843 197427 6,5 110,1 11,7 276,765 
60 219041 206906 215599 5,5 110,1 9,1 180,609   207097 211422 5,5 110,1 0,0 177,036   207588 211422 5,2 110,1 0,0 186,818 
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Tabela 5 - Resultados com as instâncias para o 3L-SVRPCB. (continuação) 
    100 iterações   500 iterações   1000 iterações 

Ins. R. I. 
R. F. 

D. (%) 
V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T.  R. F. D. 
(%) 

V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T.  R. F. 
D. (%) 

V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T. 
Min. Max.   Min. Max.   Min. Max. 

61 125058 125058 125058 0,0 84,7 0,0 11,902  125058 125058 0,0 84,7 0,0 44,907  125058 125058 0,0 84,7 0,0 47,338 
62 139432 139432 139432 0,0 84,7 0,0 14,207  139432 139432 0,0 84,7 0,0 48,048  139432 139432 0,0 84,7 0,0 51,024 
63 149392 149392 149392 0,0 84,7 0,0 16,589  149392 149392 0,0 84,7 0,0 18,495  149392 149392 0,0 84,7 0,0 19,515 
64 172895 163718 163718 5,3 84,7 0,0 30,853  163718 163718 5,3 84,7 0,0 85,933  163718 163718 5,3 84,7 0,0 99,025 
65 172116 162939 162939 5,3 84,7 0,0 33,543  162939 162939 5,3 84,7 0,0 57,804  162939 162939 5,3 84,7 0,0 55,978 
66 187196 176875 177211 5,5 84,7 0,0 50,063  176875 176875 5,5 84,7 0,0 101,323  176875 177082 5,5 84,7 0,0 108,610 
67 185905 174116 174116 6,3 84,7 0,0 50,211  174116 174116 6,3 84,7 0,0 132,769  174116 174116 6,3 84,7 0,0 138,139 
68 192332 180543 180721 6,1 84,7 0,0 52,178  180721 180721 6,0 84,7 0,0 102,446  180543 180721 6,1 84,7 0,0 102,916 
69 207413 194480 194609 6,2 84,7 0,0 68,576  194480 194480 6,2 84,7 0,0 148,998  194480 196127 6,2 84,7 0,0 149,901 
70 219041 205302 208032 6,3 84,7 0,0 89,832   208319 208848 4,9 84,7 0,0 177,682   206679 208032 5,6 84,7 0,0 169,904 
71 125058 125058 125058 0,0 59,4 0,0 10,369  125058 125058 0,0 59,4 0,0 43,283  125058 125058 0,0 59,4 0,0 45,887 
72 139432 139432 139432 0,0 59,4 0,0 12,799  139432 139432 0,0 59,4 0,0 45,912  139432 139432 0,0 59,4 0,0 49,184 
73 149392 149392 149392 0,0 59,4 0,0 15,132  149392 149392 0,0 59,4 0,0 17,511  149392 149392 0,0 59,4 0,0 18,393 
74 172895 163718 163718 5,3 59,4 0,0 29,451  163718 163718 5,3 59,4 0,0 92,526  163718 163718 5,3 59,4 0,0 95,151 
75 172116 162939 162939 5,3 59,4 0,0 31,837  162939 162939 5,3 59,4 0,0 54,495  162939 162939 5,3 59,4 0,0 53,631 
76 187196 176875 176875 5,5 59,4 0,0 48,260  176875 176875 5,5 59,4 0,0 99,124  176875 176875 5,5 59,4 0,0 96,650 
77 185905 174116 174133 6,3 59,4 0,0 49,509  174116 174116 6,3 59,4 0,0 131,575  174116 174116 6,3 59,4 0,0 134,196 
78 192332 180543 180721 6,1 59,4 0,0 51,702  180543 180721 6,1 59,4 0,0 101,152  180721 180721 6,0 59,4 0,0 113,988 
79 207413 151637 198099 26,9 59,4 3,5 143,248  139293 199777 32,8 59,4 16,2 1080,400  153976 204323 25,8 59,4 12,3 994,598 
80 219041 206679 206679 5,6 59,4 0,0 87,862   206679 208848 5,6 59,4 0,0 165,902   205302 206679 6,3 59,4 0,0 186,575 
81 125058 125058 125058 0,0 61,9 0,0 13,766  125058 125058 0,0 61,9 0,0 46,850  125058 125058 0,0 61,9 0,0 54,989 
82 139432 139432 139432 0,0 61,9 0,0 15,786  139432 139432 0,0 61,9 0,0 49,105  139432 139432 0,0 61,9 0,0 61,318 
83 149392 149392 149392 0,0 61,9 0,0 18,431  149392 149392 0,0 61,9 0,0 19,937  149392 149392 0,0 61,9 0,0 23,786 
84 172895 163718 163718 5,3 61,9 0,0 32,048  163718 163718 5,3 61,9 0,0 88,538  163718 163718 5,3 61,9 0,0 104,351 
85 172116 162939 162939 5,3 61,9 0,0 35,207  162939 162939 5,3 61,9 0,0 61,215  162939 162939 5,3 61,9 0,0 67,614 
86 187196 176875 176875 5,5 61,9 0,0 50,841  176875 176875 5,5 61,9 0,0 103,912  176875 176875 5,5 61,9 0,0 121,133 
87 185905 174116 174133 6,3 61,9 0,0 53,613  174116 174116 6,3 61,9 0,0 136,818  174116 174116 6,3 61,9 0,0 162,972 
88 192332 180721 180721 6,0 61,9 0,0 56,922  180721 180721 6,0 61,9 0,0 105,854  180543 180721 6,1 61,9 0,0 124,376 
89 207413 194480 194609 6,2 61,9 0,0 73,042  194480 194480 6,2 61,9 0,0 155,074  194480 194480 6,2 61,9 0,0 179,825 
90 219041 205302 208210 6,3 61,9 0,0 91,538   204953 208848 6,4 61,9 0,0 172,319   206679 208848 5,6 61,9 0,0 200,509 
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Tabela 5 - Resultados com as instâncias para o 3L-SVRPCB. (continuação) 
    100 iterações   500 iterações   1000 iterações 

Ins. R. I. 
R. F. 

D. (%) 
V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T.  R. F. 
D. (%) 

V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T.  R. F. 
D. (%) 

V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T. 
Min. Max.   Min. Max.   Min. Max. 

91 125058 125058 125058 0,0 67,3 0,0 14,334  125058 125058 0,0 67,3 0,0 47,912  125058 125058 0,0 67,3 0,0 52,079 
92 139432 139432 139432 0,0 67,3 0,0 16,268  139432 139432 0,0 67,3 0,0 50,245  139432 139432 0,0 67,3 0,0 59,696 
93 149392 149392 149392 0,0 67,3 0,0 19,018  149392 149392 0,0 67,3 0,0 21,523  149392 149392 0,0 67,3 0,0 23,760 
94 172895 163718 163718 5,3 67,3 0,0 34,529  163718 163718 5,3 67,3 0,0 93,357  163718 163718 5,3 67,3 0,0 106,516 
95 172116 162939 162939 5,3 67,3 0,0 36,650  162939 162939 5,3 67,3 0,0 60,591  162939 162939 5,3 67,3 0,0 74,499 
96 187196 176875 176875 5,5 67,3 0,0 51,879  176875 176875 5,5 67,3 0,0 112,427  176875 176875 5,5 67,3 0,0 118,223 
97 185905 174116 174133 6,3 67,3 0,0 53,568  174116 174116 6,3 67,3 0,0 140,653  174116 174116 6,3 67,3 0,0 158,723 
98 192332 180543 180721 6,1 67,3 0,0 55,549  180543 180721 6,1 67,3 0,0 106,773  180543 180543 6,1 67,3 0,0 120,332 
99 207413 194480 194609 6,2 67,3 0,0 73,741  194480 194480 6,2 67,3 0,0 155,665  194480 194480 6,2 67,3 0,0 178,397 

100 219041 205302 207097 6,3 67,3 0,0 91,978   205302 207097 6,3 67,3 0,0 177,223   205302 208032 6,3 67,3 0,0 193,004 
101 125058 125058 125058 0,0 62,2 0,0 9,796  125058 125058 0,0 62,2 0,0 40,835  125058 125058 0,0 62,2 0,0 51,931 
102 139432 139432 139432 0,0 62,2 0,0 11,869  139432 139432 0,0 62,2 0,0 45,599  139432 139432 0,0 62,2 0,0 54,446 
103 149392 149392 149392 0,0 62,2 0,0 15,125  149392 149392 0,0 62,2 0,0 17,222  149392 149392 0,0 62,2 0,0 19,604 
104 172895 163718 163718 5,3 62,2 0,0 32,481  163718 163718 5,3 62,2 0,0 85,130  163718 163718 5,3 62,2 0,0 98,455 
105 172116 162939 162939 5,3 62,2 0,0 34,779  162939 162939 5,3 62,2 0,0 54,280  162939 162939 5,3 62,2 0,0 61,233 
106 187196 176875 176875 5,5 62,2 0,0 48,079  176875 176875 5,5 62,2 0,0 97,860  176875 176875 5,5 62,2 0,0 107,898 
107 185905 174116 174116 6,3 62,2 0,0 48,288  174116 174116 6,3 62,2 0,0 128,851  174116 174116 6,3 62,2 0,0 151,563 
108 192332 180543 180721 6,1 62,2 0,0 50,539  180543 180721 6,1 62,2 0,0 101,875  180543 180721 6,1 62,2 0,0 111,943 
109 207413 194480 194609 6,2 62,2 0,0 67,126  194480 194480 6,2 62,2 0,0 144,973  194480 194480 6,2 62,2 0,0 163,934 
110 219041 205302 208032 6,3 62,2 0,0 65,807   206679 208848 5,6 62,2 0,0 149,806   206679 206679 5,6 62,2 0,0 184,654 
111 125058 125058 125058 0,0 78,5 0,0 9,709  125058 125058 0,0 78,5 0,0 42,333  125058 125058 0,0 78,5 0,0 52,369 
112 139432 139432 139432 0,0 78,5 0,0 12,974  139432 139432 0,0 78,5 0,0 46,864  139432 139432 0,0 78,5 0,0 57,154 
113 149392 149392 149392 0,0 78,5 0,0 15,214  149392 149392 0,0 78,5 0,0 17,737  149392 149392 0,0 78,5 0,0 22,351 
114 172895 163718 163718 5,3 78,5 0,0 31,731  163718 163718 5,3 78,5 0,0 83,056  163718 163718 5,3 78,5 0,0 100,129 
115 172116 162939 162939 5,3 78,5 0,0 37,638  162939 162939 5,3 78,5 0,0 56,045  162939 162939 5,3 78,5 0,0 64,293 
116 187196 176875 176875 5,5 78,5 0,0 46,948  176875 176875 5,5 78,5 0,0 97,355  176875 176875 5,5 78,5 0,0 105,963 
117 185905 174116 174133 6,3 78,5 0,0 50,047  174116 174116 6,3 78,5 0,0 132,641  174116 174116 6,3 78,5 0,0 147,610 
118 192332 180543 180543 6,1 78,5 0,0 51,580  180543 180543 6,1 78,5 0,0 101,572  180721 180721 6,0 78,5 0,0 110,330 
119 207413 153976 201042 25,8 78,5 6,4 151,990  153976 201042 25,8 78,5 6,4 301,890  153976 201042 25,8 78,5 6,4 328,794 
120 219041 175671 197796 19,8 78,5 14,4 641,739   169700 216147 22,5 78,5 19,1 1543,110   192563 206706 12,1 78,5 11,5 1081,180 
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Tabela 5 - Resultados com as instâncias para o 3L-SVRPCB. (continuação) 
    100 iterações   500 iterações   1000 iterações 

Ins. R. I. 
R. F. 

D. (%) 
V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T.  R. F. 
D. (%) 

V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T.  R. F. 
D. (%) 

V. T. 
(%) 

V. F. 
(%) 

T. 
Min. Max.   Min. Max.   Min. Max. 

121 125058 125058 125058 0,0 85,6 0,0 12,931  125058 125058 0,0 85,6 0,0 50,599  125058 125058 0,0 85,6 0,0 53,199 
122 139432 139432 139432 0,0 85,6 0,0 15,262  139432 139432 0,0 85,6 0,0 54,902  139432 139432 0,0 85,6 0,0 57,767 
123 149392 149392 149392 0,0 85,6 0,0 18,424  149392 149392 0,0 85,6 0,0 20,947  149392 149392 0,0 85,6 0,0 21,642 
124 172895 163718 163718 5,3 85,6 0,0 32,894  163718 163718 5,3 85,6 0,0 90,272  163718 163718 5,3 85,6 0,0 96,763 
125 172116 162939 162939 5,3 85,6 0,0 36,320  162939 162939 5,3 85,6 0,0 59,616  162939 162939 5,3 85,6 0,0 61,197 
126 187196 176875 176875 5,5 85,6 0,0 49,442  176875 176875 5,5 85,6 0,0 106,686  176875 176875 5,5 85,6 0,0 105,952 
127 185905 174116 174116 6,3 85,6 0,0 56,945  174116 174116 6,3 85,6 0,0 150,207  174116 174116 6,3 85,6 0,0 155,428 
128 192332 180929 180929 5,9 85,6 0,0 61,290  180929 180929 5,9 85,6 0,0 115,001  180929 180929 5,9 85,6 0,0 115,421 
129 207413 194480 196817 6,2 85,6 0,0 75,338  194480 197234 6,2 85,6 0,0 165,575  196817 204091 5,1 85,6 0,0 151,395 
130 219041 208848 208848 4,7 85,6 0,0 101,134   207097 208848 5,5 85,6 0,0 205,588   207097 208848 5,5 85,6 0,0 205,490 
131 125058 125058 125058 0,0 62,8 0,0 12,658  125058 125058 0,0 62,8 0,0 48,611  125058 125058 0,0 62,8 0,0 48,065 
132 139432 139432 139432 0,0 62,8 0,0 15,494  139432 139432 0,0 62,8 0,0 52,702  139432 139432 0,0 62,8 0,0 55,651 
133 149392 149392 149392 0,0 62,8 0,0 17,663  149392 149392 0,0 62,8 0,0 21,146  149392 149392 0,0 62,8 0,0 19,465 
134 172895 163718 163718 5,3 62,8 0,0 34,666  163718 163718 5,3 62,8 0,0 95,187  163718 163718 5,3 62,8 0,0 99,861 
135 172116 162939 162939 5,3 62,8 0,0 36,214  162939 162939 5,3 62,8 0,0 69,942  162939 162939 5,3 62,8 0,0 58,179 
136 187196 176875 176875 5,5 62,8 0,0 54,356  176875 176875 5,5 62,8 0,0 110,422  176875 176875 5,5 62,8 0,0 104,984 
137 185905 174116 174133 6,3 62,8 0,0 56,836  174116 174116 6,3 62,8 0,0 147,460  174116 174116 6,3 62,8 0,0 150,394 
138 192332 180543 180721 6,1 62,8 0,0 54,327  180721 180721 6,0 62,8 0,0 109,536  180543 180721 6,1 62,8 0,0 115,061 
139 207413 194480 194480 6,2 62,8 0,0 70,157  194480 194658 6,2 62,8 0,0 164,853  194480 197220 6,2 62,8 0,0 166,379 
140 219041 206679 208848 5,6 62,8 0,0 98,359   206679 208848 5,6 62,8 0,0 205,037   205302 206679 6,3 62,8 0,0 185,183 
141 125058 149392 149392 -19,5 61,9 0,0 13,766  149392 149392 -19,5 61,9 0,0 46,850  149392 149392 -19,5 61,9 0,0 54,989 
142 139432 163718 163718 -17,4 61,9 0,0 15,786  163718 163718 -17,4 61,9 0,0 49,105  163718 163718 -17,4 61,9 0,0 61,318 
143 149392 162939 162939 -9,1 61,9 0,0 18,431  162939 162939 -9,1 61,9 0,0 19,937  162939 162939 -9,1 61,9 0,0 23,786 
144 172895 176875 176875 -2,3 61,9 0,0 32,048  176875 176875 -2,3 61,9 0,0 88,538  176875 176875 -2,3 61,9 0,0 104,351 
145 172116 174116 174116 -1,2 61,9 0,0 35,207  174116 174116 -1,2 61,9 0,0 61,215  174116 174116 -1,2 61,9 0,0 67,614 
146 187196 180543 180721 3,6 61,9 0,0 50,841  180543 180721 3,6 61,9 0,0 103,912  180543 180721 3,6 61,9 0,0 121,133 
147 185905 194480 194609 -4,6 61,9 0,0 53,613  194480 194480 -4,6 61,9 0,0 136,818  194480 194480 -4,6 61,9 0,0 162,972 
148 192332 205302 208032 -6,7 61,9 0,0 56,922  206679 208848 -7,5 61,9 0,0 105,854  206679 206679 -7,5 61,9 0,0 124,376 
149 207413 125058 125058 39,7 61,9 0,0 73,042  125058 125058 39,7 61,9 0,0 155,074  125058 125058 39,7 61,9 0,0 179,825 
150 219041 139432 139432 36,3 61,9 0,0 91,538   139432 139432 36,3 61,9 0,0 172,319   139432 139432 36,3 61,9 0,0 200,509 
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5.2. RESULTADOS PARA O 3L-SPDP 

 
A seguir são apresentadas as instâncias que foram consideradas para testar o método 

desenvolvido para resolver o 3L-SPDP (i.e., Algoritmos ??? fazer referências as pseudocódigos 

anteriores ???). As instâncias foram geradas a partir da união de instâncias desenvolvidas para 

o PDP e instâncias desenvolvidas para o problema de empacotamento de contêineres. 

 
5.2.1. Instâncias de Teste 

 
As instâncias utilizadas para a realização dos experimentos foram geradas a partir das 

instâncias propostas por Li e Lim (2001), que, dentre as instâncias propostas, propôs um grupo 

de instâncias chamado de “pdp 100-cases”. Tal grupo apresenta 56 instâncias que variam entre 

100 e 106 clientes divididos em metade de coleta e metade de entrega. Das instâncias 

apresentadas no grupo “pdp 100-cases” foi escolhida para testes a instância “lr208”. 

A partir da instância “lr208” foram gerados 10 instâncias diferentes com subconjuntos 

de clientes, considerando múltiplos de 5 clientes de cada tipo (p.e., 05-05, 10-10, 15-15,..., 50-

50), onde, por exemplo, a instância 05-05 apresenta 5 clientes de coleta e 5 clientes de entrega. 

As demandas da instância “lr208” não são consideradas, assim como no caso da instância “C1” 

para o 3L-SVRPCB. As demandas para as instâncias de testes do 3L-SPDP também foram 

extraídas das 15 instâncias da classe thpack8 de Loh e Nee (1992). 

Combinando as 10 instâncias criadas a partir da instância “lr208” de Li e Lim (2001) 

com as 15 instâncias da classe thpack8 de Loh e Nee (1992), como no caso do 3L-SVRPCB, 

gerou-se um total de 150 instâncias para teste, em que as demandas foram distribuídas entre os 

clientes utilizando a mesma regra de distribuição adaptada de Cecilio e Morabito (2004) e 

descrita na Seção 5.1.1. A única diferença na distribuição ocorre na não distribuição das 

demandas para os clientes de entrega, somente para os clientes de coleta, pois, no caso do 3L-

SPDP, somente os clientes de coleta necessitaram de análise de empacotamento. A criação das 

instâncias de teste e a distribuição das demandas podem ser conferidas na Tabela 6 a seguir. 
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Tabela 6 - Instâncias de teste para o 3L-SPDP. 
Ins. Nº Tipos Qtd. Vol. C. Nº Tipos Qtd. Vol. C. Nº Tipos Qtd. Vol. 
1 05-05 7 200 62,5 51 05-05 8 400 110,1 101 05-05 6 200 62,2 
2 10-10 7 200 62,5 52 10-10 8 400 110,1 102 10-10 6 200 62,2 
3 15-15 7 200 62,5 53 15-15 8 400 110,1 103 15-15 6 200 62,2 
4 20-20 7 200 62,5 54 20-20 8 400 110,1 104 20-20 6 200 62,2 
5 25-25 7 200 62,5 55 25-25 8 400 110,1 105 25-25 6 200 62,2 
6 30-30 7 200 62,5 56 30-30 8 400 110,1 106 30-30 6 200 62,2 
7 35-35 7 200 62,5 57 35-35 8 400 110,1 107 35-35 6 200 62,2 
8 40-40 7 200 62,5 58 40-40 8 400 110,1 108 40-40 6 200 62,2 
9 45-45 7 200 62,5 59 45-45 8 400 110,1 109 45-45 6 200 62,2 
10 50-50 7 200 62,5 60 50-50 8 400 110,1 110 50-50 6 200 62,2 
11 05-05 8 400 111,1 61 05-05 8 217 48,1 111 05-05 6 240 78,5 
12 10-10 8 400 111,1 62 10-10 8 217 48,1 112 10-10 6 240 78,5 
13 15-15 8 400 111,1 63 15-15 8 217 48,1 113 15-15 6 240 78,5 
14 20-20 8 400 111,1 64 20-20 8 217 48,1 114 20-20 6 240 78,5 
15 25-25 8 400 111,1 65 25-25 8 217 48,1 115 25-25 6 240 78,5 
16 30-30 8 400 111,1 66 30-30 8 217 48,1 116 30-30 6 240 78,5 
17 35-35 8 400 111,1 67 35-35 8 217 48,1 117 35-35 6 240 78,5 
18 40-40 8 400 111,1 68 40-40 8 217 48,1 118 40-40 6 240 78,5 
19 45-45 8 400 111,1 69 45-45 8 217 48,1 119 45-45 6 240 78,5 
20 50-50 8 400 111,1 70 50-50 8 217 48,1 120 50-50 6 240 78,5 
21 05-05 8 400 53,4 71 05-05 6 260 59,4 121 05-05 7 260 85,6 
22 10-10 8 400 53,4 72 10-10 6 260 59,4 122 10-10 7 260 85,6 
23 15-15 8 400 53,4 73 15-15 6 260 59,4 123 15-15 7 260 85,6 
24 20-20 8 400 53,4 74 20-20 6 260 59,4 124 20-20 7 260 85,6 
25 25-25 8 400 53,4 75 25-25 6 260 59,4 125 25-25 7 260 85,6 
26 30-30 8 400 53,4 76 30-30 6 260 59,4 126 30-30 7 260 85,6 
27 35-35 8 400 53,4 77 35-35 6 260 59,4 127 35-35 7 260 85,6 
28 40-40 8 400 53,4 78 40-40 6 260 59,4 128 40-40 7 260 85,6 
29 45-45 8 400 53,4 79 45-45 6 260 59,4 129 45-45 7 260 85,6 
30 50-50 8 400 53,4 80 50-50 6 260 59,4 130 50-50 7 260 85,6 
31 05-05 7 200 55,0 81 05-05 8 400 61,9 131 05-05 6 240 62,8 
32 10-10 7 200 55,0 82 10-10 8 400 61,9 132 10-10 6 240 62,8 
33 15-15 7 200 55,0 83 15-15 8 400 61,9 133 15-15 6 240 62,8 
34 20-20 7 200 55,0 84 20-20 8 400 61,9 134 20-20 6 240 62,8 
35 25-25 7 200 55,0 85 25-25 8 400 61,9 135 25-25 6 240 62,8 
36 30-30 7 200 55,0 86 30-30 8 400 61,9 136 30-30 6 240 62,8 
37 35-35 7 200 55,0 87 35-35 8 400 61,9 137 35-35 6 240 62,8 
38 40-40 7 200 55,0 88 40-40 8 400 61,9 138 40-40 6 240 62,8 
39 45-45 7 200 55,0 89 45-45 8 400 61,9 139 45-45 6 240 62,8 
40 50-50 7 200 55,0 90 50-50 8 400 61,9 140 50-50 6 240 62,8 
41 05-05 6 240 77,2 91 05-05 8 500 67,3 141 05-05 10 500 59,5 
42 10-10 6 240 77,2 92 10-10 8 500 67,3 142 10-10 10 500 59,5 
43 15-15 6 240 77,2 93 15-15 8 500 67,3 143 15-15 10 500 59,5 
44 20-20 6 240 77,2 94 20-20 8 500 67,3 144 20-20 10 500 59,5 
45 25-25 6 240 77,2 95 25-25 8 500 67,3 145 25-25 10 500 59,5 
46 30-30 6 240 77,2 96 30-30 8 500 67,3 146 30-30 10 500 59,5 
47 35-35 6 240 77,2 97 35-35 8 500 67,3 147 35-35 10 500 59,5 
48 40-40 6 240 77,2 98 40-40 8 500 67,3 148 40-40 10 500 59,5 
49 45-45 6 240 77,2 99 45-45 8 500 67,3 149 45-45 10 500 59,5 
50 50-50 6 240 77,2 100 50-50 8 500 67,3 150 50-50 10 500 59,5 
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5.2.2. Resultados Obtidos 

 

Todas as instâncias desenvolvidas para o 3L-SPDP foram testadas com o Algoritmo 5 e 

6 desenvolvido, onde os valores assumidos para o parâmetro 𝐿 (tamanho do laço) foram de 100, 

500 e 1000, e os outros parâmetros, após testes preliminares, foram definidos como 

{𝑇, 𝐼, 𝜂, 𝑁}  =  {2; 2; 0,99; 50}. 

Tabela 7 a seguir apresenta os resultados obtidos, divididos em quantidades de iterações 

do parâmetro L, conforme a configuração utilizada. Sua primeira coluna contém o identificador 

da instância. Na sequência, a coluna R. I. (Rota Inicial) apresenta os valores das distâncias do 

roteiro conforme gerado pelo algoritmo de Clarke & Wright para solução inicial (Seção 4.3.1), 

a coluna R. F. (Rota Final) apresenta os valores das distâncias do roteiro após execução 

completa do algoritmo considerando as buscas locais e validações de empacotamento, a coluna 

QRI apresenta a quantidade de rotas parciais independentes inicialmente obtidas para o roteiro, 

conforme o algoritmo Clarke & Wright adaptado, a coluna QRF apresenta a quantidade de rotas 

parciais independentes existentes no roteiro após a execução completa do algoritmo 

considerando as buscas locais e validações de empacotamento, a coluna D. (%) (Desvio) 

( ) apresenta o valor em porcentagem (%) de quanto que a QRF desvia da QRI  e, por 

fim, a coluna T. (Tempo) apresenta o valor do tempo gasto pelo algoritmo para chegar à solução 

apresentada. As colunas QRF (em unidades), Desvio (em %) e Tempo (em segundos) são 

repetidas para cada configuração executada. 

Nestes casos, as colunas relacionadas ao volume total, empacotado ou fora do veículo 

não são consideradas, pois, independentemente de quantas rotas parciais sejam necessárias, 

todos os itens serão coletados e entregues em seu destino, mesmo que para isso seja necessário 

visitar sequencialmente um cliente de coleta e seu respectivo cliente de entrega, como é o caso 

da solução inicial gerada. 

Nota-se com os resultados que, na maioria dos casos, o algoritmo foi capaz de reduzir a 

quantidade de rotas parciais independentes, melhorando, por fim, a distância total do roteiro 

(p.e., todas as instâncias, excetuando-se as instâncias 1, 11, 21,..., 121 e 131). No geral, a 

porcentagem de redução de rotas aumenta conforme aumenta-se a quantidade de clientes, 

iniciando em 0% de redução para as instâncias 05-05 e finalizando com 38% para as instâncias 

20-20 (p.e., 0% nas instâncias 1, 11, 21, 31, etc., e 38% nas instâncias 10, 20, 30, 40, etc.). 

Nota-se também que o que foi distribuído como demanda para cada cliente não impactou na 

construção dos roteiros, pois para todos os grupos de instâncias o mesmo padrão de rotas 
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parciais foi apresentado (p.e., instâncias de 1 a 10 apresentaram o mesmo número de QRF que 

as instâncias de 11 a 20, de 21 a 30 e etc). A utilização de números de iterações diferentes, 

excetuando  o tempo de execução do algoritmo, também não impactou nos resultados. 

Com relação aos tempo computacionais, pode-se notar que, conforme a complexidade 

do problema aumenta, mais tempo o algoritmo leva para concluir os testes. Este aumento é 

natural, visto que, além de ter que trabalhar com mais pontos, houve uma maior segmentação 

das caixas a serem empacotadas e, consequentemente, o algoritmo de empacotamento é 

chamado mais vezes. Este efeito pode ser notado ao observar que nas instâncias 1, 11, 21, 31, 

etc., em comparação com as instâncias 10, 20, 30, etc. Nestas últimas, o algoritmo executa os 

testes de empacotamento mais vezes. Vale ressaltar que o algoritmo executa a quantidade de 

testes de empacotamento descrito anteriormente diversas vezes durante a execução do 

algoritmo, pois o mesmo foi configurado com 𝐿 (tamanho do laço) com valores de 100, 500 e 

1000 e os outros parâmetros, foram definidos {𝑇, 𝐼, 𝜂, 𝑁}  =  {2; 2; 0,99; 50}. Tais 

configurações impactam diretamente na quantidade de testes e no tempo computacional. 

A seguir a Figura 25 apresenta os padrões de empacotamento gerados para a instância 

11 com 5 clientes de entrega, 5 clientes de coleta e com o roteiro final 0 − 𝐶 −  𝐸 − 𝐶 −

 𝐸 −  𝐶 −  𝐸 −  𝐶 − 𝐸 − 𝐶 −  𝐸 −  0, onde a primeira figura da esquerda representa o 

padrão de empacotamento correspondente a rota parcial indepentende 𝐶 −  𝐸  e a primeira 

figura da direita o padrão de empacotamento correspondente ao subroteiro 𝐶 −  𝐸 . As demais 

figuras correspondem às outras rotas parciais independentes existentes no roteiro. 

 

Figura 25 - Padrões de Empacotamento do Instância 11 (05-05) - 3L-SPDP. 
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A seguir a Figura 26 apresenta os padrões de empacotamento gerados para a instância 

14 com 20 clientes de entrega, 20 clientes de coleta e com o roteiro final 0 −  𝐶 −  𝐶 −

 𝐸 −  𝐸 −  𝐶 −  𝐸 −  𝐶 −  𝐶 − 𝐸 −  𝐸 −  𝐶 −  𝐸 − 𝐶 − 𝐸 − 𝐶 −  𝐸 −

 𝐶 −  𝐸 − 𝐶 −  𝐸 − 𝐶 − 𝐶 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐶 −  𝐸 − 𝐶 −  𝐶 − 𝐸 −

 𝐸 −  𝐶 − 𝐶 −  𝐸 −  𝐸 −  𝐶 −  𝐸 −  𝐶 −  𝐸 − 𝐶 −  𝐸 −  0, onde a figura da 

primeira linha de figuras representa o padrão de empacotamento correspondente a rota parcial 

indepentende 𝐶 −  𝐶 −  𝐸 − 𝐸  e a segunda figura da primeira linha de figuras representa 

o padrão de empacotamento correspondente ao subroteiro 𝐶 −  𝐸 . As demais figuras 

correspondem às outras rotas parciais independentes existentes no roteiro. 

 

Figura 26 - Padrões de Empacotamento da Instância 14 (20-20) - 3L-SPDP. 
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Tabela 7 - Resultados com as instâncias para o 3L-SPDP. 
        100 iterações   500 iterações   1000 iterações 
Ins. R. I. R. F. QRI QRF D. (%) T.   QRF D. (%) T.   QRF D. (%) T. 

1 22525 22525 5 5 0,0 0,079  5 0,0 0,108  5 0,0 0,146 
2 33571 32743 10 9 -10,0 0,138  9 -10,0 0,353  9 -10,0 0,780 
3 45880 42079 15 11 -26,7 0,204  11 -26,7 0,824  11 -26,7 1,231 
4 57384 49300 20 15 -25,0 0,784  15 -25,0 1,193  15 -25,0 1,849 
5 69346 58958 25 14 -44,0 0,835  14 -44,0 1,442  14 -44,0 2,381 
6 75435 64832 30 20 -33,3 0,984  20 -33,3 2,011  20 -33,3 3,500 
7 85473 73810 35 25 -28,6 1,591  25 -28,6 2,709  25 -28,6 4,597 
8 95861 84177 40 28 -30,0 1,905  28 -30,0 3,189  28 -30,0 6,127 
9 105632 89442 45 30 -33,3 2,766  30 -33,3 5,104  30 -33,3 8,432 

10 114701 98651 50 31 -38,0 4,904   31 -38,0 7,656   31 -38,0 12,749 
11 22525 22525 5 5 0,0 0,128  5 0,0 0,128  5 0,0 0,158 
12 33571 32743 10 9 -10,0 0,156  9 -10,0 0,540  9 -10,0 1,054 
13 45880 42079 15 11 -26,7 0,278  11 -26,7 1,191  11 -26,7 1,512 
14 57384 49300 20 15 -25,0 0,987  15 -25,0 1,497  15 -25,0 2,199 
15 69346 58958 25 14 -44,0 1,157  14 -44,0 1,803  14 -44,0 2,658 
16 75435 64832 30 20 -33,3 1,390  20 -33,3 2,353  20 -33,3 3,578 
17 85473 73810 35 25 -28,6 1,804  25 -28,6 3,253  25 -28,6 5,011 
18 95861 84177 40 28 -30,0 2,121  28 -30,0 4,186  28 -30,0 6,564 
19 105632 89442 45 30 -33,3 3,053  30 -33,3 6,226  30 -33,3 8,877 
20 114701 98651 50 31 -38,0 5,958   31 -38,0 8,917   31 -38,0 13,155 
21 22525 22525 5 5 0,0 0,104  5 0,0 0,121  5 0,0 0,182 
22 33571 32743 10 9 -10,0 0,151  9 -10,0 0,465  9 -10,0 1,027 
23 45880 42079 15 11 -26,7 0,366  11 -26,7 1,127  11 -26,7 1,423 
24 57384 49300 20 15 -25,0 1,007  15 -25,0 1,575  15 -25,0 2,102 
25 69346 58958 25 14 -44,0 1,143  14 -44,0 1,860  14 -44,0 2,626 
26 75435 64832 30 20 -33,3 1,271  20 -33,3 2,371  20 -33,3 3,707 
27 85473 73810 35 25 -28,6 1,662  25 -28,6 3,362  25 -28,6 5,157 
28 95861 84177 40 28 -30,0 2,089  28 -30,0 4,060  28 -30,0 13,178 
29 105632 89442 45 30 -33,3 3,400  30 -33,3 5,957  30 -33,3 8,849 
30 114701 98651 50 31 -38,0 6,051   31 -38,0 10,766   31 -38,0 12,870 

 

 



85 
 

 

Tabela 7 - Resultados com as instâncias para o 3L-SPDP. (continuação) 
        100 iterações   500 iterações   1000 iterações 
Ins. R. I. R. F. QRI QRF D. (%) T.   QRF D. (%) T.   QRF D. (%) T. 

31 22525 22525 5 5 0,0 0,084  5 0,0 0,116  5 0,0 0,133 
32 33571 32743 10 9 -10,0 0,127  9 -10,0 0,340  9 -10,0 0,715 
33 45880 42079 15 11 -26,7 0,261  11 -26,7 0,902  11 -26,7 1,193 
34 57384 49300 20 15 -25,0 0,673  15 -25,0 1,253  15 -25,0 1,667 
35 69346 58958 25 14 -44,0 0,897  14 -44,0 1,615  14 -44,0 2,233 
36 75435 64832 30 20 -33,3 1,007  20 -33,3 2,147  20 -33,3 3,182 
37 85473 73810 35 25 -28,6 1,419  25 -28,6 2,904  25 -28,6 4,478 
38 95861 84177 40 28 -30,0 1,984  28 -30,0 3,875  28 -30,0 5,655 
39 105632 89442 45 30 -33,3 3,231  30 -33,3 5,545  30 -33,3 6,835 
40 114701 98651 50 31 -38,0 6,113   31 -38,0 8,779   31 -38,0 10,429 
41 22525 22525 5 5 0,0 0,115  5 0,0 0,159  5 0,0 0,159 
42 33571 32743 10 9 -10,0 0,160  9 -10,0 0,406  9 -10,0 0,678 
43 45880 42079 15 11 -26,7 0,209  11 -26,7 0,933  11 -26,7 1,050 
44 57384 49300 20 15 -25,0 0,847  15 -25,0 1,278  15 -25,0 1,503 
45 69346 58958 25 14 -44,0 0,897  14 -44,0 1,687  14 -44,0 2,070 
46 75435 64832 30 20 -33,3 1,197  20 -33,3 2,238  20 -33,3 3,679 
47 85473 73810 35 25 -28,6 1,568  25 -28,6 2,885  25 -28,6 4,231 
48 95861 84177 40 28 -30,0 1,880  28 -30,0 3,959  28 -30,0 5,116 
49 105632 89442 45 30 -33,3 3,080  30 -33,3 6,009  30 -33,3 7,312 
50 114701 98651 50 31 -38,0 5,347   31 -38,0 8,177   31 -38,0 10,328 
51 22525 22525 5 5 0,0 0,120  5 0,0 0,146  5 0,0 0,152 
52 33571 32743 10 9 -10,0 0,152  9 -10,0 0,588  9 -10,0 0,880 
53 45880 42079 15 11 -26,7 0,266  11 -26,7 1,201  11 -26,7 1,248 
54 57384 49300 20 15 -25,0 0,996  15 -25,0 1,553  15 -25,0 1,726 
55 69346 58958 25 14 -44,0 1,154  14 -44,0 1,850  14 -44,0 2,358 
56 75435 64832 30 20 -33,3 1,483  20 -33,3 2,489  20 -33,3 3,202 
57 85473 73810 35 25 -28,6 1,823  25 -28,6 3,337  25 -28,6 4,242 
58 95861 84177 40 28 -30,0 2,178  28 -30,0 4,181  28 -30,0 5,438 
59 105632 89442 45 30 -33,3 3,388  30 -33,3 5,943  30 -33,3 7,542 
60 114701 98651 50 31 -38,0 8,647   31 -38,0 10,409   31 -38,0 10,602 
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Tabela 7 - Resultados com as instâncias para o 3L-SPDP. (continuação) 
        100 iterações   500 iterações   1000 iterações 
Ins. R. I. R. F. QRI QRF D. (%) T.   QRF D. (%) T.   QRF D. (%) T. 

61 22525 22525 5 5 0,0 0,081  5 0,0 0,116  5 0,0 0,124 
62 33571 32743 10 9 -10,0 0,143  9 -10,0 0,452  9 -10,0 0,673 
63 45880 42079 15 11 -26,7 0,220  11 -26,7 0,936  11 -26,7 1,027 
64 57384 49300 20 15 -25,0 0,743  15 -25,0 1,272  15 -25,0 1,650 
65 69346 58958 25 14 -44,0 0,883  14 -44,0 1,687  14 -44,0 2,114 
66 75435 64832 30 20 -33,3 1,151  20 -33,3 2,197  20 -33,3 2,797 
67 85473 73810 35 25 -28,6 1,482  25 -28,6 2,850  25 -28,6 3,970 
68 95861 84177 40 28 -30,0 1,992  28 -30,0 3,793  28 -30,0 5,131 
69 105632 89442 45 30 -33,3 3,068  30 -33,3 5,456  30 -33,3 7,123 
70 114701 98651 50 31 -38,0 6,053   31 -38,0 10,650   31 -38,0 10,095 
71 22525 22525 5 5 0,0 0,127  5 0,0 0,168  5 0,0 0,163 
72 33571 32743 10 9 -10,0 0,189  9 -10,0 0,502  9 -10,0 0,735 
73 45880 42079 15 11 -26,7 0,210  11 -26,7 0,962  11 -26,7 1,130 
74 57384 49300 20 15 -25,0 0,824  15 -25,0 1,345  15 -25,0 1,634 
75 69346 58958 25 14 -44,0 1,015  14 -44,0 1,599  14 -44,0 2,201 
76 75435 64832 30 20 -33,3 1,157  20 -33,3 2,293  20 -33,3 2,869 
77 85473 73810 35 25 -28,6 1,541  25 -28,6 2,920  25 -28,6 4,059 
78 95861 84177 40 28 -30,0 1,976  28 -30,0 3,807  28 -30,0 5,233 
79 105632 89442 45 30 -33,3 2,941  30 -33,3 6,183  30 -33,3 7,193 
80 114701 98651 50 31 -38,0 5,917   31 -38,0 8,885   31 -38,0 10,150 
81 22525 22525 5 5 0,0 0,098  5 0,0 0,138  5 0,0 0,131 
82 33571 32743 10 9 -10,0 0,158  9 -10,0 0,583  9 -10,0 0,922 
83 45880 42079 15 11 -26,7 0,339  11 -26,7 1,181  11 -26,7 1,256 
84 57384 49300 20 15 -25,0 1,082  15 -25,0 1,635  15 -25,0 1,987 
85 69346 58958 25 14 -44,0 1,164  14 -44,0 2,403  14 -44,0 2,553 
86 75435 64832 30 20 -33,3 1,629  20 -33,3 2,794  20 -33,3 3,531 
87 85473 73810 35 25 -28,6 1,826  25 -28,6 3,340  25 -28,6 4,743 
88 95861 84177 40 28 -30,0 2,475  28 -30,0 4,174  28 -30,0 6,087 
89 105632 89442 45 30 -33,3 4,001  30 -33,3 6,097  30 -33,3 8,098 
90 114701 98651 50 31 -38,0 6,659   31 -38,0 9,411   31 -38,0 22,767 
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Tabela 7 - Resultados com as instâncias para o 3L-SPDP. (continuação) 
        100 iterações   500 iterações   1000 iterações 
Ins. R. I. R. F. QRI QRF D. (%) T.   QRF D. (%) T.   QRF D. (%) T. 

91 22525 22525 5 5 0,0 0,100  5 0,0 0,150  5 0,0 0,170 
92 33571 32743 10 9 -10,0 0,157  9 -10,0 0,657  9 -10,0 1,126 
93 45880 42079 15 11 -26,7 0,414  11 -26,7 1,299  11 -26,7 1,589 
94 57384 49300 20 15 -25,0 1,191  15 -25,0 1,680  15 -25,0 2,206 
95 69346 58958 25 14 -44,0 1,274  14 -44,0 1,957  14 -44,0 2,919 
96 75435 64832 30 20 -33,3 1,652  20 -33,3 2,599  20 -33,3 3,601 
97 85473 73810 35 25 -28,6 1,865  25 -28,6 3,360  25 -28,6 5,152 
98 95861 84177 40 28 -30,0 2,108  28 -30,0 4,079  28 -30,0 6,631 
99 105632 89442 45 30 -33,3 3,384  30 -33,3 6,072  30 -33,3 8,738 

100 114701 98651 50 31 -38,0 6,922   31 -38,0 9,341   31 -38,0 13,149 
101 22525 22525 5 5 0,0 0,093  5 0,0 0,151  5 0,0 0,135 
102 33571 32743 10 9 -10,0 0,147  9 -10,0 0,419  9 -10,0 0,772 
103 45880 42079 15 11 -26,7 0,206  11 -26,7 0,900  11 -26,7 1,190 
104 57384 49300 20 15 -25,0 0,835  15 -25,0 1,239  15 -25,0 1,816 
105 69346 58958 25 14 -44,0 0,906  14 -44,0 1,569  14 -44,0 2,290 
106 75435 64832 30 20 -33,3 1,280  20 -33,3 2,191  20 -33,3 3,407 
107 85473 73810 35 25 -28,6 1,497  25 -28,6 3,023  25 -28,6 4,304 
108 95861 84177 40 28 -30,0 1,948  28 -30,0 3,837  28 -30,0 6,322 
109 105632 89442 45 30 -33,3 2,967  30 -33,3 5,511  30 -33,3 7,915 
110 114701 98651 50 31 -38,0 5,026   31 -38,0 8,927   31 -38,0 9,984 
111 22525 22525 5 5 0,0 0,101  5 0,0 0,125  5 0,0 0,154 
112 33571 32743 10 9 -10,0 0,134  9 -10,0 0,449  9 -10,0 0,730 
113 45880 42079 15 11 -26,7 0,237  11 -26,7 0,924  11 -26,7 1,087 
114 57384 49300 20 15 -25,0 0,821  15 -25,0 1,296  15 -25,0 1,638 
115 69346 58958 25 14 -44,0 0,902  14 -44,0 1,666  14 -44,0 2,081 
116 75435 64832 30 20 -33,3 1,119  20 -33,3 2,219  20 -33,3 2,925 
117 85473 73810 35 25 -28,6 1,412  25 -28,6 2,970  25 -28,6 4,006 
118 95861 84177 40 28 -30,0 1,839  28 -30,0 4,016  28 -30,0 5,236 
119 105632 89442 45 30 -33,3 3,016  30 -33,3 5,518  30 -33,3 7,090 
120 114701 98651 50 31 -38,0 5,073   31 -38,0 8,787   31 -38,0 9,908 
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Tabela 7 - Resultados com as instâncias para o 3L-SPDP. (continuação) 
        100 iterações   500 iterações   1000 iterações 
Ins. R. I. R. F. QRI QRF D. (%) T.   QRF D. (%) T.   QRF D. (%) T. 
121 22525 22525 5 5 0,0 0,063  5 0,0 0,152  5 0,0 0,138 
122 33571 32743 10 9 -10,0 0,126  9 -10,0 0,494  9 -10,0 0,701 
123 45880 42079 15 11 -26,7 0,239  11 -26,7 0,968  11 -26,7 1,091 
124 57384 49300 20 15 -25,0 0,905  15 -25,0 1,324  15 -25,0 1,626 
125 69346 58958 25 14 -44,0 0,972  14 -44,0 1,664  14 -44,0 2,224 
126 75435 64832 30 20 -33,3 1,291  20 -33,3 2,235  20 -33,3 3,534 
127 85473 73810 35 25 -28,6 1,622  25 -28,6 3,145  25 -28,6 4,820 
128 95861 84177 40 28 -30,0 1,906  28 -30,0 3,823  28 -30,0 5,544 
129 105632 89442 45 30 -33,3 3,123  30 -33,3 5,775  30 -33,3 7,504 
130 114701 98651 50 31 -38,0 4,941   31 -38,0 9,276   31 -38,0 11,625 
131 22525 22525 5 5 0,0 0,109  5 0,0 0,161  5 0,0 0,155 
132 33571 32743 10 9 -10,0 0,139  9 -10,0 0,394  9 -10,0 0,771 
133 45880 42079 15 11 -26,7 0,224  11 -26,7 1,031  11 -26,7 1,200 
134 57384 49300 20 15 -25,0 0,790  15 -25,0 1,267  15 -25,0 1,750 
135 69346 58958 25 14 -44,0 0,865  14 -44,0 1,745  14 -44,0 2,350 
136 75435 64832 30 20 -33,3 1,077  20 -33,3 2,254  20 -33,3 3,334 
137 85473 73810 35 25 -28,6 1,438  25 -28,6 8,608  25 -28,6 4,284 
138 95861 84177 40 28 -30,0 1,801  28 -30,0 3,908  28 -30,0 6,138 
139 105632 89442 45 30 -33,3 2,897  30 -33,3 5,582  30 -33,3 7,742 
140 114701 98651 50 31 -38,0 5,124   31 -38,0 15,726   31 -38,0 10,700 
141 22525 22525 5 5 0,0 0,208  5 0,0 0,287  5 0,0 0,274 
142 33571 32743 10 9 -10,0 0,255  9 -10,0 0,575  9 -10,0 0,864 
143 45880 42079 15 11 -26,7 0,354  11 -26,7 1,130  11 -26,7 1,273 
144 57384 49300 20 15 -25,0 0,970  15 -25,0 1,426  15 -25,0 1,816 
145 69346 58958 25 14 -44,0 1,041  14 -44,0 1,835  14 -44,0 2,415 
146 75435 64832 30 20 -33,3 1,306  20 -33,3 2,375  20 -33,3 3,562 
147 85473 73810 35 25 -28,6 1,652  25 -28,6 6,007  25 -28,6 4,680 
148 95861 84177 40 28 -30,0 1,976  28 -30,0 3,996  28 -30,0 5,969 
149 105632 89442 45 30 -33,3 3,132  30 -33,3 5,809  30 -33,3 7,751 
150 114701 98651 50 31 -38,0 5,155   31 -38,0 12,632   31 -38,0 17,290 
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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Este trabalho abordou dois problemas integrados de roteamento e empacotamento de 

um único veículo com coletas e entregas: um com coletas e entregas agrupadas (3L-SVRPCB), 

e outro com pares de coletas e entregas (3L-SPDP). Para tratá-los, foram consideradas 

heurísticas clássicas das literaturas de roteamento e de empacotamento. Versões adaptadas das 

heurísticas de Clarke & Wright (para a construção do roteiro inicial) e de George & Robinson 

(para a verificação da factibilidade do empacotamento) foram empregadas. As mesmas foram 

posteriormente embutidas na meta-heurística “Simulated Annealing” para se tentar obter 

melhores resultados para os problemas tratados. Para avaliar os métodos desenvolvidos, 

instâncias baseadas nas literaturas de roteamento e de empacotamento foram utilizadas. Não 

foram encontrados na literatura autores que tratassem destes problemas (envolvendo um único 

veículo) anteriormente e, consequentemente, não havia instâncias disponíveis, que precisaram 

ser criadas. O estudo destes problemas, considerando um único veículo e empacotamento 

tridimensional, visa se aproximar da realidade de empresas que dispõem de uma frota bastante 

limitada de veículos e transportam itens que podem ser melhor trabalhados se consideradas as 

restrições de empacotamento tridimensional. De maneira geral, os resultados mostraram que é 

possível utilizar métodos de otimização heurísticos e meta-heurísticos para resolver problemas 

integrados de roteamento e empacotamento de um único veículo com coletas e entregas. Apesar 

da ausência de uma comparação de partes do algoritmo com instâncias/resultados obtidos na 

literatura, os algoritmos se mostraram interessantes e promissores para futuros testes e 

melhorias. 

Mais especificamente, para o 3L-SVRPCB, na grande maioria dos casos, os resultados 

demonstram a capacidade do algoritmo de otimizar o roteiro gerado como solução inicial e 

ainda empacotar toda a demanda atribuída a instância. Em outros casos, onde foi necessária a 

remoção de clientes do roteiro, os resultados foram interessantes ao ponto de explicitar que, 

mesmo com a retirada de clientes do roteiro e não atendendo a demanda total atribuída as 

instâncias, o algoritmo trabalhou de forma satisfatória gerando pouca “perda” de volume não 

transportado. Mesmo assim, ainda existe espaço para melhoria futuras,  a fim de tentar, através 

de outras técnicas, otimizar ainda mais a diminuição destas “perdas”. 

Para o 3L-SPDP, não diferente do problema anterior, os resultados melhoraram o 

número de rotas parciais independentes, otimizando a solução inicial e melhorando o roteiro 

como um todo. Notou-se também que, no geral, a porcentagem de melhora das rotas parciais 

independentes aumenta conforme o número de clientes aumenta, o que mostra que o algoritmo 
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consegue melhores resultados com maiores quantidades de clientes. Com relação ao tempo 

computacional, conclui-se que quanto maior o número de clientes, e, consequentemente, maior 

a quantidade de testes de empacotamento, maior o tempo computacional. O que já era algo 

esperado, visto que cada chamada do teste de empacotamento exige tempo adicional do 

algoritmo. 

Ainda sobre o 3L-SPDP, possivelmente, a falta de variação verificada nas quantidades 

de rotas parciais independentes se deveu pela pouca quantidade de caixas distribuídas entre os 

clientes, ou também pela falta da implementação e/ou melhoria de outros procedimentos de 

busca local para o empacotamento. Análises mais profundas, nestes casos, precisariam de 

instâncias/resultados para comparação, o que não foi possível por falta de literatura disponível. 

Porém, como contribuição inicial, futuros trabalhos poderão se basear nos resultados aqui 

apresentados em busca de soluções melhores. 

Os métodos propostos se mostraram promissores para a continuidade dos trabalhos, pois 

existe oportunidade para modificações adicionais nos algoritmos de construção dos roteiros e, 

principalmente, nos algoritmos de verificação da factibilidade dos empacotamentos, que ainda 

não possuem, por exemplo, um procedimento de busca local implementado. 

Perspectivas interessantes de pesquisas futuras também incluem a implementação de 

outros operadores de busca local para o 3L-SPDP (no caso, implementou-se apenas o “One 

Point Move”), além de testes para posicionamento qualitativo da geração dos roteiros para o 

VRPCB e o PDP. Tais testes ajudariam a posicionar o quão próximos aos melhores resultados 

para o VRPCB e o PDP estão os resultados obtidos com as parcelas de roteamento dos 

algoritmos para o 3L-SVRPCB e o 3L-SPDP e, desta forma, ser possível trabalhar em melhorias 

destes algoritmos p os problemas integrados abordados. Testes de posicionamento qualitativo 

para análise do empacotamento tridimensional, isolado do problema integrado, mostram-se 

necessários, para também posicionar a parcela do empacotamento dos problemas integrados 

abordados em relação aos melhores resultados exclusivos para empacotamento. Uma outra 

perspectiva interessante seria estender modelos de programação matemática da literatura, como 

os apresentados em Junqueira et al. (2013), para descrever os problemas propostos neste 

trabalho, pois, até onde se tem conhecimento, modelos de programação matemática p estes 

problemas ainda não foram propostos. 
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