Otimização de circuitos de inspeção aos pavimentos de
uma rede rodoviária nacional

Caso de Estudo da Infraestruturas de Portugal S.A.

Filipe Ferreira Gomes
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia e Gestão Industrial
Orientadores: Profª Cristina Marta Castilho Pereira Santos Gomes
Prof. Alexandre Bacelar Gonçalves

Júri
Presidente: Prof. Paulo Vasconcelos Dias Correia
Orientadora: Profª Cristina Marta Castilho Pereira Santos Gomes
Vogal: Prof. João Carlos da Cruz Lourenço

Julho 2017

ii

A presente Dissertação de Mestrado é realizada no âmbito de uma
parceria entre o Instituto Superior Técnico e a empresa Infraestruturas
de Portugal (IP).
Agradeço todo o apoio e disponibilidade dos meus orientadores,
Professora Cristina Marta Castilho Pereira Santos Gomes e Professor
Alexandre Bacelar Gonçalves, e dos representantes da IP, Eng.º João
Gomes Morgado, Eng.ª Sandra Maria Fernandes Lopes e Eng.º
Francisco José Costa Pereira.

iii

iv

Resumo
A empresa Infraestruturas de Portugal S.A. (IP) é responsável pela gestão de uma parte da
Rede Rodoviária Nacional, num total de 14.000 km. Os pavimentos deste conjunto de estradas são
inspecionados anualmente por um equipamento designado Perfilómetro Laser. Esta atividade
representa um procedimento dispendioso, surgindo a necessidade de criar um modelo de otimização
que apresente o circuito ótimo a percorrer, respeitando as restrições técnicas existentes e tendo como
objetivo a minimização dos custos totais. O problema foi caracterizado como um tipo de Problema de
Rotas em Arcos, o Problema do Carteiro Rural, escassamente abordado na literatura mas com muitas
aplicações práticas. Após a definição do problema, foi efetuada uma revisão bibliográfica e em seguida
desenvolvido um modelo de otimização, em simultâneo com a recolha e tratamento dos dados relativos
à Rede Rodoviária Nacional (num sistema de informação geográfica - software ArcGIS).
O modelo utiliza variáveis de decisão binárias e variáveis auxiliares inteiras positivas. Foram
desenvolvidos modelos para a variante não direcionada, direcionada e mista do Problema do Carteiro
Rural, tendo sido implementados no sistema de modelação GAMS e resolvidos com o solver CPLEX.
Com base nos resultados obtidos, que foram comparados com os apresentados em referências
da literatura, concluiu-se que o modelo de otimização desenvolvido apresenta um bom desempenho
ao nível dos tempos de resolução. Relativamente ao caso de estudo (distrito de Bragança), foi possível
reduzir a distância total percorrida durante a inspeção em 44% (considerando o modelo mais próximo
do sistema real, o Problema do Carteiro Rural Misto).

Palavras-chave: Problema do Carteiro Rural, Inspeção de Pavimentos, Otimização de Rotas,
Programação Linear, Sistemas de Informação Geográfica (SIG).
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Abstract
The company Infraestruturas de Portugal S.A. (IP) is responsible for managing part of the
national road network, with a total of 14.000 km. The pavements of this set of roads are inspected
annually by an equipment designated Road Surface Tester Laser (RST Laser). This activity is an
expensive procedure, resulting in the need to create an optimization model to present the optimal circuit
of inspection, respecting the existing technical constraints and with the objective of minimizing the total
cost of the process. The problem was characterized as an Arc Routing Problem, the Rural Postman
Problem, rarely addressed in the literature but with many practical applications. After defining the
problem, it was conducted a literature review and then an optimization model was developed, along with
the collection and processing of the data of the national road network (with a geographic information
system - ArcGIS software).
The model uses binary decision variables and positive integer auxiliary variables. Three models
were developed (for the undirected, directed and mixed variants of the Rural Postman Problem), that
were implemented in GAMS modelling system and resolved with the CPLEX solver.
Based on the results, which were compared with those presented in literature references, it was
concluded that the optimization model has a good performance (resolution times). Regarding the case
study (district of Bragança), it was possible to reduce the total distance travelled during the inspection
in 44% (considering the model closest to the real system, the Mixed Rural Postman Problem).

Keywords: Rural Postman Problem, Road Inspection Routing, Routing, Linear Programming,
Geographical Information Systems (GIS).
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1 Introdução
Neste trabalho foi modelado e resolvido um problema de otimização dos circuitos de inspeção
aos pavimentos rodoviários, tendo como caso de estudo a rede rodoviária do distrito de Bragança sob
jurisdição da empresa Infraestruturas de Portugal (IP).
Na sua elaboração, para além da revisão bibliográfica efetuada, recorreu-se ao conhecimento
adquirido nas reuniões com a Infraestruturas de Portugal (IP), empresa anteriormente designada por
Estradas de Portugal (EP), assim como a alguns documentos internos fornecidos (EP, 2004). A
Infraestruturas de Portugal S.A. é a empresa pública que resulta da fusão entre a Rede Ferroviária
Nacional – REFER E.P.E. e a Estradas de Portugal S.A., ocorrida a 1 de junho de 2015.
No decorrer desta secção introdutória, apresentam-se o enquadramento do tema estudado, os
objetivos do trabalho, a metodologia adotada e por fim a estrutura do presente documento.

1.1 Enquadramento
A existência de um mercado cada vez mais global promove o aumento da concorrência entre
empresas de todas as regiões e setores económicos, reduzindo as margens de lucro. Perante este
cenário, as empresas são obrigadas a implementar ou reformular as suas políticas de redução de
custos, aumentando a eficiência dos processos afetos a cada atividade. Para que a redução de custos
represente um maior impacto ao nível da organização, é importante considerar a logística, uma das
áreas que mais recursos consome. A logística é um processo em que estrategicamente é gerida a
compra, transporte e armazenamento de materiais, peças e produtos acabados, tal como o respetivo
fluxo de informação, através da organização, de forma a aumentar a eficiência de cada processo e o
resultado final global (Christopher, 2012). Dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) indicam que
os custos logísticos representam em média 12% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial (Ballou, 2006).
Quando se avaliam apenas as empresas, em média 10% a 30% dos custos totais são custos logísticos
(Moura, 2006). Pela relevância destes valores, a logística tem sido alvo de diversos estudos, o que
contribuiu para o seu crescente desenvolvimento nos últimos anos.
De todas as atividades da logística, o transporte é a mais dispendiosa, representando entre 1/3
e 2/3 dos custos logísticos totais (Tseng et al., 2005). Desta forma, é absolutamente necessária a
aplicação de metodologias que permitam otimizar as rotas inerentes ao serviço de transporte das
empresas, contribuindo para a redução de custos e possibilitando até o aumento do nível de serviço.
Assim, verifica-se que o transporte terrestre continua a ter uma grande importância na atividade da
maioria das empresas, que dependem diretamente das infraestruturas existentes e da sua qualidade.
As vias de comunicação, e particularmente a rede rodoviária, representam a infraestrutura
fundamental para o desenvolvimento das sociedades. A facilidade com que pessoas e bens se
movimentam entre os locais pretendidos, através da sua utilização, constitui a principal razão da sua
importância. No entanto, para que estas deslocações ocorram de forma segura, rápida e confortável, é
necessário garantir a qualidade dos pavimentos, influenciada fundamentalmente pela ação do tráfego
existente nessas vias e pelas condições atmosféricas a que as mesmas estão sujeitas. O estado do
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pavimento apresenta consequências tanto para o ambiente (vários tipos de poluição, por exemplo)
como para os utilizadores (conforto, segurança, custos, desgaste do veículo, entre outros impactos).
Em Portugal, assim como nos restantes países desenvolvidos, onde grande parte da rede
rodoviária já se encontra construída, a conservação assume um papel de destaque. No entanto, os
recursos financeiros disponíveis para ações de construção e conservação são limitados. Assim, de
forma a evitar que o financiamento dos investimentos relativos ao desenvolvimento da Rede Rodoviária
Nacional fosse totalmente proveniente do investimento público direto, surgiram os regimes de
concessão.
No dia 23 de novembro de 2007 o Estado português celebrou um contrato de concessão de
uma parte da Rede Rodoviária Nacional com a empresa Estradas de Portugal, contrato esse que
transita para a Infraestruturas de Portugal. A IP tem por missão a conceção, projeto, construção,
financiamento, conservação, exploração, requalificação, alargamento e modernização das redes
rodoviária e ferroviária nacionais, incluindo o comando e controlo da circulação ferroviária (site da
empresa Infraestruturas de Portugal). Esta concessão é referente a uma rede com cerca de 14.000 km
(dos quais aproximadamente 4.000 km representam estradas desclassificadas) e é válida por um
período de 75 anos. A categoria de estradas desclassificadas diz respeito a estradas nacionais
indicadas para serem integradas na rede municipal, através de protocolos a estabelecer entre a IP e
as diferentes autarquias (neste processo, as estradas a ser entregues deverão apresentar um bom
nível de qualidade, caso contrário a entrega ocorre associada a um acordo compensatório). Enquanto
o processo de entrega destas estradas às autarquias não ocorrer, a IP deve garantir os níveis mínimos
de conservação.
Como ferramenta de apoio à gestão, a IP dispõe de um Sistema de Gestão de Pavimentos
(SGP) que se encontra estruturalmente organizado em três áreas principais: Base de Dados
Rodoviária; Sistema de Avaliação da Qualidade e Sistema de Avaliação de Estratégias de
Conservação, como se pode visualizar na Figura 1.
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Figura 1 – Esquema do Sistema de Gestão de Pavimentos da IP (Picado-Santos et al., 2006)

Um Sistema de Gestão de Pavimentos é importante não só para avaliar as características
atuais da rede rodoviária, como também para monitorizar o histórico da degradação existente e efetuar
previsões de evolução, com base na informação contida na Base de Dados Rodoviária e com recurso
a ferramentas utilizadas pela empresa. Com esta prática, é possível atuar estrategicamente de forma
a priorizar as intervenções que apresentem uma melhor avaliação custo-benefício de longo prazo,
traduzindo-se num maior nível de conforto e segurança para os utilizadores da rede.
Para que o Sistema de Gestão de Pavimentos funcione corretamente, é necessário que possua
na sua base um conjunto de dados credíveis, dados estes que podem ser recolhidos de diferentes
formas. De 2007 a novembro de 2010 as inspeções efetuadas pela IP eram realizadas com um
equipamento de observação visual com apoio informático, o VIZIROAD. Este equipamento,
apresentado na Figura 2, é constituído por dois teclados específicos programados para o propósito,
ligados a um computador, onde cada tecla é associada a uma determinada classificação relativa ao
estado do pavimento (tipo e gravidade da degradação). Este sistema necessita de três funcionários,
um condutor e dois operadores (um para cada teclado), e efetua o levantamento posicional das
estradas automaticamente, através da utilização de recetores GPS. Em média, com o VIZIROAD eram
realizados 80 km de inspeção diária (Horta et al., 2013).
Esta técnica possui uma grande componente subjetiva, pelo facto de os dados serem
recolhidos mediante o julgamento dos operadores. Os operadores da IP frequentavam formação
específica de forma a estarem aptos a realizar a observação com o menor nível de subjetividade
possível. Para além disso, havia a preocupação por parte da IP em que a inspeção fosse realizada
sempre pelos mesmos operadores, contribuindo para a diminuição da variação resultante de cada
observação. No entanto este equipamento apresentava algumas limitações, tais como a falta de
objetividade nos dados recolhidos, o reduzido número de parâmetros observados, o elevado nível de
atenção exigido aos operadores (que se traduz em cansaço e consequentemente na redução dos níveis
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de atenção), as baixas velocidades necessárias para a correta execução do processo de inspeção e o
reduzido nível de desempenho.

Figura 2 – Equipamento VIZIROAD (Horta et al., 2013)

Em novembro de 2010, a empresa adquiriu um equipamento tecnologicamente mais
desenvolvido, o Perfilómetro Laser, Figura 3. Com a sua utilização, é possível recolher um maior
número de parâmetros, dados mais objetivos e de forma automática. Esta informação pode ainda ser
complementada manualmente pelo operador, sempre que o mesmo considere necessário.

Figura 3 – Equipamento Perfilómetro Laser (Horta et al., 2013)

Em 2012, para além do Perfilómetro Laser, foi instalado na viatura de inspeção um
equipamento para registo videográfico, associando aos dados da inspeção imagens de alta resolução.
Com este sistema são necessários apenas dois funcionários (um condutor e um operador) e a média
diária de inspeção são 200 km (Horta et al., 2013). Atualmente, estima-se que o Perfilómetro Laser seja
utilizado em todo o mundo para inspeções de aproximadamente 150.000 km por ano (Site YZ
Technology da Ramboll Group). No desenvolver deste trabalho, apresentam-se com maior detalhe as
principais características deste equipamento. Paralelamente, é também utilizado um aparelho que
mede em contínuo o coeficiente de atrito transversal, o SCRIM (Sideways Force Coefficient Routine
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Investigation Machine). No entanto, enquanto o Perfilómetro Laser inspeciona a totalidade da rede, o
SCRIM apenas é utilizado para efetuar inspeções em alguns troços da rede rodoviária.
Uma vez que a IP possui cerca de 14.000 km de rede sob concessão, a inspeção efetuada com
o Perfilómetro Laser representa um procedimento dispendioso, quer a nível temporal quer monetário.
Desta forma, surgiu a necessidade de estudar uma solução que apresentasse o circuito ótimo a
percorrer, de forma a não violar as restrições existentes e cuja função objetivo representasse a
minimização dos custos totais envolvidos na operação. Para além de Portugal, a utilização de Sistemas
de Gestão de Pavimentos é uma prática existente em outros países, assim como a necessidade desses
países em estruturar circuitos que lhes permitam executar as inspeções de forma correta e com o menor
custo possível. Considera-se que este trabalho é necessário e importante, podendo vir a representar
um contributo para a área científica e uma melhoria nos resultados da IP (e consequentemente no
desempenho de outras empresas que possam vir a adotar o método apresentado). Ao otimizar o
processo de inspeção, poupam-se recursos que poderão ser utilizados para efetuar intervenções na
rede rodoviária, melhorando a sua qualidade. Desta forma, as atividades de transporte são efetuadas
de forma mais eficiente, o que se reflete num ganho económico e financeiro a nível mundial.

1.2 Objetivos
Este estudo tem como objetivo desenvolver um modelo de otimização para definição dos
circuitos de inspeção da rede rodoviária sob concessão da Infraestruturas de Portugal, respeitando as
restrições técnicas do problema e minimizando os custos totais envolvidos. Para que se possa testar e
avaliar o desempenho do modelo, este será aplicado a um caso de estudo referente a uma zona de
Portugal, o distrito de Bragança. O modelo de otimização deverá ser suficientemente geral para
suportar variações da rede e do processo de inspeção, de forma a ser possível a sua utilização em
diferentes casos de estudo.
Na obtenção e processamento dos dados necessários à implementação do modelo de
otimização, assim como na representação dos resultados obtidos ao resolvê-lo, será utilizado o sistema
de informação geográfica (SIG) ArcGIS (ESRI, 2011).
No final será efetuada uma comparação entre o circuito atual de inspeção usado pela IP no
distrito de Bragança e o circuito resultante deste estudo, esperando-se uma melhoria (redução) dos
custos totais de operação.

1.3 Metodologia
Para alcançar com sucesso os objetivos propostos, definiu-se a seguinte metodologia:


Caracterização do problema, apresentação da empresa e definição dos conceitos
fundamentais;



Revisão bibliográfica relativa aos problemas de rotas: tipos, características e
algoritmos de resolução;
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Recolha e tratamento dos dados relativos aos troços de estrada sob concessão da IP;



Definição do modelo de programação matemática;



Implementação do modelo (no sistema de modelação GAMS);



Validação do modelo e análise crítica das suas características;



Apresentação da solução para o caso de estudo de Bragança;



Análise crítica / comparativa entre o circuito de inspeção proposto e o circuito utilizado
na inspeção de 2014 para o caso de estudo;



Apresentação das conclusões e dos contributos desta dissertação.

1.4 Estrutura da Dissertação de Mestrado
Este documento encontra-se organizado em seis capítulos: Introdução, Descrição do Caso de
Estudo, Revisão da Literatura, Modelo de programação matemática e recolha de dados, Resultados e
discussão e Conclusão.
Na Introdução é realizada uma contextualização do problema, são identificados os objetivos,
apresenta-se a metodologia e a estrutura do documento.
No segundo capítulo, Descrição do Caso de Estudo, o problema identificado é descrito e
caracterizado com um maior nível de pormenor. Neste capítulo apresenta-se o equipamento utilizado
para efetuar as inspeções na IP (Perfilómetro Laser), descreve-se o processo de inspeção e
apresentam-se algumas características do atual método de inspeção utilizado pela empresa.
No capítulo de Revisão da Literatura, são apresentados e discutidos alguns conceitos,
metodologias e teorias científicas necessárias à compreensão e resolução do problema. Nesta parte
do trabalho apresenta-se a área da Investigação Operacional e o conceito de modelo de programação
matemática e as suas principais componentes. Uma vez que o presente estudo se enquadra na área
dos transportes, é introduzida a Teoria dos Grafos e os diferentes tipos de Problemas de Rotas:
Problema de Rotas de Veículos, Problema do Carteiro Chinês e Problema do Carteiro Rural. Para a
classe dos Problemas de Rotas de Veículos é efetuada uma breve apresentação conceptual e histórica,
apresenta-se uma opção de formulação matemática e algumas das variantes deste tipo de problema.
Para o Problema do Carteiro Chinês e o Problema do Carteiro Rural, introduz-se a classe de problemas
de transporte em causa, realiza-se uma descrição dos principais desenvolvimentos ocorridos na
literatura e apresentam-se as principais variantes. Com base nas características do problema em
estudo e nas conclusões da pesquisa bibliográfica desenvolvida, considerou-se necessário abordar a
variante do Problema do Carteiro Rural com um maior nível de pormenor. Desta forma, no final deste
capítulo são apresentados alguns exemplos de formulação matemática para o Problema do Carteiro
Rural.
O capítulo referente ao Modelo de programação matemática e recolha de dados inicia-se com
a descrição da forma como o problema real foi transformado num modelo de otimização, apresentando
o modelo de programação matemática construído e as três variantes consideradas (não direcionada,
direcionada e mista). Relativamente ao tema da recolha e tratamento de dados, descrevem-se os
procedimentos utilizados em cada uma das ferramentas / softwares: ArcGIS, Google Maps e Excel.
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No quinto capítulo, Resultados e discussão, são apresentados alguns dados relativos às
características numéricas da resolução com o software GAMS (CPLEX) de cada uma das variantes do
modelo, assim como a solução obtida para cada um deles. Posteriormente é efetuada uma análise aos
modelos desenvolvidos, apresentando algumas referências bibliográficas como suporte. No final do
capítulo é realizada uma comparação entre os três modelos desenvolvidos e o percurso de inspeção
utilizado pela IP no distrito de Bragança no ano de 2014. Nesta análise, são criados dois cenários
distintos: a opção do veículo regressar à sede mais próxima (Coimbra) após o dia de trabalho e a opção
de pernoitar em Bragança. Neste capítulo é ainda exposto o potencial ganho da IP se optar por otimizar
o percurso de inspeção ignorando os sentidos utilizados em anos anteriores.
Por fim, efetua-se na Conclusão uma síntese geral do documento e apresenta-se o modelo
que, após o estudo e a análise desenvolvidos, foi considerado o mais adequado para solucionar o
problema em causa. Destacam-se ainda as principais conclusões obtidas com a realização desta
dissertação. O capítulo termina com a indicação das principais limitações, contributos e
desenvolvimentos futuros deste trabalho.
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2 Descrição do Caso de Estudo
Para uma correta abordagem e resolução do problema, é importante conhecer as principais
características do Caso de Estudo. Neste capítulo apresenta-se o equipamento Perfilómetro Laser,
caracteriza-se o processo de inspeção e descreve-se a forma como a IP aborda o problema atualmente.

2.1 Descrição do Perfilómetro Laser utilizado pela IP
Para facilitar a compreensão do problema, é importante conhecer o funcionamento e principais
características do Perfilómetro Laser. A IP adquiriu este equipamento à Ramboll Group, empresa
fundada em 1945 em Copenhaga, Dinamarca, principalmente presente nas áreas da engenharia e
tecnologia.
O Perfilómetro Laser (ou Laser RST - Road Surface Tester) é constituído por um sistema de
computadores e lasers de medição, que recolhe dados relativos à geometria e características da
superfície do pavimento, traçando o perfil transversal e longitudinal da estrada em questão. Este
sistema é constituído por módulos e pode ser personalizado de acordo com as necessidades da
inspeção. Na Figura 4 pode-se visualizar um veículo da IP equipado com o Perfilómetro Laser.

Figura 4 – Perfilómetro Laser da IP (Luz, 2011)

Os 14 lasers estão distribuídos numa barra, assumindo diferentes ângulos de inclinação, de
forma a alcançar uma leitura mais abrangente. Desta forma, com uma largura da barra de 2,5 metros,
é possível efetuar uma medição com um alcance típico de 3,2 metros, que representa as dimensões
comuns de uma via rodoviária (com a possibilidade de aumentar até um alcance máximo de 3,65
metros). Para garantir a credibilidade dos dados recolhidos, são ainda utilizados: um recetor GPS que
possibilita associar os dados recolhidos a uma determinada posição espacial; acelerómetros que
permitem a medição da aceleração vertical da barra (e consequentemente dos lasers) e alguns
transdutores, nomeadamente um associado à roda que fornece dados relativos à velocidade e distância
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percorrida. As leituras efetuadas pelo Perfilómetro Laser são transmitidas em tempo real num dos
computadores existentes no veículo de inspeção. Este facto permite ao operador verificar a
consistência dos dados em tempo real, assim como a introdução de informação adicional de forma
manual (através de um simples teclado específico para essa função) (Luz, 2011).

2.2 Caracterização do processo de inspeção
Este processo é realizado de forma contínua e completamente integrada no fluxo rodoviário,
no entanto obedece a algumas restrições práticas. Os lasers existentes ao longo da barra emitem uma
onda de energia eletromagnética, que após ser refletida pelo pavimento é recebida por uma antena
específica. Através do intervalo de tempo compreendido entre os momentos de emissão e de receção
do feixe, é possível criar uma “representação virtual” do pavimento.
A operação de inspeção deverá ser feita nos meses de verão, de forma a evitar a existência de
troços molhados ou húmidos. Como o levantamento de dados se baseia num processo de emissãoreceção de um feixe emitido por um laser, a presença de água pode influenciar a reflexão e
consequentemente a informação recolhida.
De forma a reduzir o trabalho envolvido no processo de inspeção, a leitura realiza-se em
apenas um dos sentidos, e nas estradas que possuem mais de uma via por sentido, o processo realizase na faixa mais à direita. Por simplificação, assume-se que a faixa da direita é a que sofre maior
desgaste (devido à maior afluência de trânsito e maior proximidade à berma) e que o estado de
degradação é semelhante em ambos os sentidos (considerando um intervalo temporal suficientemente
representativo, por exemplo um mês, pode-se afirmar que o fluxo de trânsito em cada um dos sentidos
de uma determinada estrada é praticamente igual, quer seja em número ou em tipologia de veículo).
Ao longo dos anos, a via inspecionada é sempre a mesma (no mesmo sentido do ano anterior), de
forma a possibilitar a comparação dos dados. Esta situação representa um problema, uma vez que o
circuito ótimo poderá ser constituído por alguns troços em sentido contrário aos atualmente avaliados
pela IP, o que dificultará o processo de comparação nos primeiros anos de implementação. Nos troços
de autoestrada, os utilizadores podem movimentar-se a velocidades superiores às permitidas nos
restantes tipos de estradas. No entanto, para velocidades superiores, as irregularidades existentes no
pavimento têm uma maior influência na instabilidade do veículo, aumentando o risco de acidente. Este
fator exige um maior nível de controlo e exigência, e por esse motivo a inspeção é efetuada nos dois
sentidos, mantendo-se a monitorização apenas na via da direita.
Relativamente aos processos de manutenção do Perfilómetro Laser, existe uma manutenção
anual, semanal e diária. A manutenção anual é realizada na Suécia e consiste numa calibração do
aparelho. Este processo tem custos associados mas não interfere diretamente com a operação de
inspeção, uma vez que esta manutenção poderá ser efetuada, por exemplo no inverno, época em que
o Perfilómetro Laser está parado. As manutenções semanais e diárias, pelo contrário, interferem na
operação e é necessário que sejam consideradas no planeamento da inspeção.
No desenvolvimento do modelo, o objetivo é inspecionar somente as vias sob concessão da
IP, que necessitam apenas de uma visita por troço. No entanto, será considerada toda a Rede
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Rodoviária Nacional, uma vez que a utilização de troços não concessionados à IP poderá contribuir
para a obtenção de uma melhor solução final. Da mesma forma, será também possível visitar o mesmo
troço mais do que uma vez. Sublinha-se o facto de estas movimentações serem efetuadas sem recolha
de dados, apenas como auxílio à obtenção do posicionamento pretendido para o Perfilómetro Laser.
No final do dia de trabalho, há a possibilidade do veículo regressar a uma das sedes da empresa
(Lisboa ou Coimbra) ou permanecer num determinado local do país (onde terminou a inspeção). O
modelo deverá ser capaz de ponderar os custos associados a cada uma das situações e optar pela
melhor solução geral. No entanto, no final da semana o veículo deverá regressar a Lisboa ou Coimbra,
para descanso dos trabalhadores e realização da manutenção semanal.

2.3 Abordagem atual do problema na IP
As inspeções realizadas pela IP até ao momento são baseadas em planos distritais, ou seja, a
área total de Portugal é dividida em clusters (distritos) e os troços contidos nesse distrito são visitados
na mesma fase de trabalho. Esses planos são elaborados de forma a que o dia se inicie e termine em
Lisboa ou Coimbra. A escolha do distrito de Bragança como caso de estudo a utilizar na presente
dissertação foi efetuada com base numa análise às características geométricas da rede rodoviária
existente, escolhendo um distrito que apresenta características intermédias (ao nível do número de
interseções e densidade de vias). A Figura 5 representa os troços da rede rodoviária a inspecionar pela
IP no distrito de Bragança.
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Figura 5 – Troços da rede rodoviária a inspecionar pela IP em Bragança (OpenStreetMap)

Não existe nenhum algoritmo utilizado na definição dos percursos a executar, apenas o
conhecimento e a experiência dos colaboradores que os definem de forma manual. Ao longo dos anos,
durante as inspeções, caso o plano diário proposto não seja adequado, é efetuado um registo, para
que no ano seguinte sejam efetuados ajustes ao mesmo (principalmente associados ao elevado ou
reduzido número de troços programados para um determinado dia de trabalho). Para facilitar o
processo de comparação de dados, as inspeções de um determinado troço são efetuadas sempre no
mesmo sentido, independentemente dos custos adicionais.
Considerando os dados relativos ao ano de 2014, com uma velocidade média de
aproximadamente 55 km/h, foram necessários 65 dias de operação para realizar a inspeção à totalidade
da rede rodoviária. Na Figura 6 é possível visualizar a dimensão da rede rodoviária a inspecionar pela
IP.
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Figura 6 – Troços da rede rodoviária a inspecionar pela IP em Portugal (Fonte: IP)

Através desta inspeção, os dados são recolhidos e enviados para uma base de dados. Para
manipular a informação contida na base de dados, a empresa IP utiliza o software ArcGIS, onde estão
representadas cerca de 14.200 secções (considere-se a existência de nós na fronteira entre distritos)
e 14.000 km de comprimento total de secções.
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3 Revisão da Literatura
Para a compreensão e resolução do problema definido anteriormente são necessários alguns
conceitos, metodologias e teorias científicas. Neste capítulo é feita uma breve introdução à Investigação
Operacional e aos elementos de um modelo de programação matemática, apresentam-se a Teoria dos
Grafos e as diferentes classes dos Problemas de Rotas. No final é efetuada uma exposição mais
detalhada do Problema do Carteiro Rural, o tipo de Problema de Rotas em que se enquadra o problema
em estudo.

3.1 Investigação Operacional e modelos de programação matemática
A Investigação Operacional (IO) é uma metodologia científica multidisciplinar utilizada na
tomada de decisão e resolução de problemas reais, através da conjugação do conhecimento e práticas
próprias de outros campos científicos (economia, medicina, engenharia, transportes, etc.).
Segundo Hillier e Lieberman (2001), embora a utilização de métodos científicos no apoio à
tomada de decisão já tivesse sido utilizada no passado, foi na II Guerra Mundial que foi formalizado o
início da IO, através dos serviços prestados na área da logística, tática e estratégia militar, onde era
necessário alocar eficazmente os escassos recursos às várias operações e atividades militares. Nessa
altura foram criados grupos multidisciplinares de cientistas, incluindo matemáticos, engenheiros, físicos
entre outros, que aplicando os seus métodos aos problemas existentes conseguiram apoiar os
comandos operacionais na resolução dos mesmos.
No período pós-guerra, este novo campo científico atraiu a atenção dos industriais da época,
incentivados pelos potenciais ganhos consequentes da sua aplicação nos processos fabris. Nesta
altura, a IO passou por uma fase de grande desenvolvimento, o que se deveu principalmente a dois
grandes fatores. Nos problemas considerados pela IO, é normalmente exigido uma grande quantidade
de cálculos. A invenção e evolução dos computadores e da sua capacidade de processamento vieram
revolucionar o potencial da IO. O segundo grande fator foram os próprios cientistas, que motivados
com os sucessos obtidos, realizaram importantes avanços científicos na área.
Uma das principais abordagens utilizada pela IO é o modelo de programação matemática, que
consiste numa representação simplificada da realidade e deve ser suficientemente próximo do sistema
modelado para que as suas soluções sejam adequadas e válidas quando implementadas na resolução
do problema real. A formalização de um modelo de programação matemática é constituída por vários
elementos e nesta secção apresenta-se uma sugestão de classificação em quatro classes, baseada
nos trabalhos de Sierksma (2001), Belfiore (2006) e Bazaraa et al. (2011), aplicado aos Problemas de
Rotas.

15

3.1.1 Função objetivo
A função objetivo é uma função matemática que avalia a qualidade da solução em função dos
valores assumidos pelas variáveis de decisão. Nos problemas de transportes, o objetivo mais comum
é o de minimizar o custo total de viagem, que inclui os custos fixos (custos independentes da utilização
do veículo - custo de aquisição, imposto e seguro do veículo, salário do motorista, etc.) e os custos
variáveis (custos que dependem diretamente da utilização do veículo – custo do combustível,
manutenção, etc.). No entanto, o objetivo desta função pode ser a minimização da distância total
percorrida, da duração total da operação ou do número de veículos necessários. Podem existir
situações em que a função pretenda obter uma maximização, por exemplo, da função utilidade,
baseada no nível de serviço e/ou requisitos dos clientes. Com maior complexidade, existem problemas
que apresentam uma função multiobjetivo, em situações onde é necessário considerar
simultaneamente mais do que um dos objetivos descritos anteriormente. Nestas situações é efetuada
uma avaliação ponderada dos objetivos individuais, atribuindo diferentes pesos consoante o julgamento
do decisor.

3.1.2 Restrições
Para que o modelo tenha em consideração as limitações físicas do sistema modelado, este
deve incluir restrições que limitem as variáveis de decisão aos seus valores possíveis (ou aceitáveis).
As restrições podem ser agrupadas em três classes distintas, restrições dos veículos, restrições dos
clientes e restrições das rotas.
As principais restrições relativas aos veículos são: capacidade máxima; tipo de carga que
podem transportar; possibilidade de transportar diferentes tipos de carga simultaneamente; operações
de carregamento e descarga; número e tipo de veículos disponíveis e período máximo de viagem. Esta
última restrição depende do veículo e do motorista, uma vez que existe legislação relativa ao período
de trabalho consecutivo permitido (para o motorista e viatura). No entanto há formas de ultrapassar
estas restrições. Se for adicionado mais um trabalhador por viatura, por exemplo, a execução de mais
horas consecutivas de trabalho torna-se possível. Esta opção pode ou não ser viável, dependendo das
prioridades definidas pelo decisor.
Relativamente aos clientes, as restrições podem limitar os períodos ou janelas de tempo
disponíveis para efetuar o atendimento a cada cliente (cliente é um termo geral, pode representar por
exemplo um troço de estrada a ser servido/inspecionado). A visita pode satisfazer total ou parcialmente
a procura do cliente (possibilidade de entregas fracionadas) e podem ser definidos clientes com
prioridade (devido ao valor que representam para a empresa ou a qualquer outro motivo válido para o
decisor). Tal como no período de atendimento aos clientes, também as operações de carregamento e
descarga podem ser limitadas a janelas temporais. A prestação do serviço pode ser necessária ou
restrita em determinada data ou horário (por exemplo, um cliente x não pode receber encomendas aos
fins de semana e o cliente y só pode ser visitado aos sábados entre as 15h e as 17h).
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As restrições de rotas definem, entre outros, os horários (início e fim) das viagens, a distância
máxima percorrida e os locais de paragem fixos.

3.1.3 Variáveis de decisão
As variáveis de decisão são as incógnitas que serão determinadas pela solução do modelo,
indicando o circuito ou rota otimizada. A sua determinação é efetuada com base no contributo que
apresentam para o desempenho da função objetivo. Nos modelos de transporte, a variável que define
qual o veículo k que vai visitar o cliente j após ter visitado o cliente i, é a mais importante (normalmente
representada na literatura como xijk). No entanto existem outras variáveis de decisão, relativas por
exemplo a janelas temporais (definindo em que instante um determinado veículo deve apresentar uma
dada localização) e capacidades dos veículos (indicando o valor de quantidade que deve ser afeto a
determinado veículo).

3.1.4 Hipóteses/recursos e características do problema
De forma a aproximar o modelo à realidade do caso em estudo, podem ser adicionadas ou
alteradas algumas características do problema. Relativamente ao tipo de acção, esta pode ser de
recolha (recolha de lixo), entrega (carteiro), recolha e entrega ou operação/inspeção (limpeza de neve
e/ou inspeção de vias). A carga do veículo pode ser única (carga de lotação) ou múltipla (cargas
fracionadas), e os locais de armazenamento podem apresentar um ou vários depósitos (pode-se
entender locais de armazenamento por locais de manutenção/calibração do veículo e barra de lasers).
A procura pode ser determinística ou estocástica, e os clientes podem estar localizados em nós, arcos,
arestas ou ambos. A frota de veículos pode ser considerada limitada ou ilimitada, assim como
homogénea ou heterogénea (dependendo do facto de a frota ser ou não constituída por veículos do
mesmo tipo). Existem ainda características relacionadas com os horários de trabalho (possibilidade de
operar ininterruptamente, através da existência de mais do que um condutor), pagamento dos
trabalhadores (por horas, por produtividade, com ou sem horas extra), horizonte do planeamento (curto
ou longo prazo) entre outras.

3.2 Teoria dos Grafos
A Teoria dos Grafos surgiu através de um desafio proposto pelos habitantes da cidade de
Konigsberg - atualmente Kaliningrad, cidade da Rússia, junto ao mar Báltico. Existiam sete pontes na
cidade, sobre o rio Pregel, e o desafio consistia em fazer um passeio passando pelas sete pontes
exatamente uma vez. O matemático suíço Leonhard Euler provou que não havia solução para o desafio
e acabou por criar uma teoria que se aplica a vários problemas deste tipo. O artigo de Euler (1736)
sobre o problema das sete pontes de Konigsberg é considerado o primeiro resultado da Teoria dos
Grafos.
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Os grafos são modelos bastante flexíveis que nos permitem analisar uma variedade de
problemas práticos, como por exemplo os problemas de transporte. Um grafo G = (V, A) é uma estrutura
matemática constituída por dois conjuntos finitos não vazios, o conjunto V, cujos elementos são
chamados de vértices ou nós, e o conjunto A, cujos elementos podem ser arestas ou arcos (Gross e
Yellen, 2005). Desta forma, V = {v1,…, vn} e A = {a1,…, an}, onde cada elemento de A representa um
par de vértices (por exemplo, a1 = (v1, v2)).
Existem várias formas de representar o mesmo grafo, como se pode verificar na Figura 7.
Normalmente utiliza-se um círculo para representar os vértices (ou nós) e uma linha entre os vértices
sempre que existir uma relação relevante entre eles (aresta ou arco).

Figura 7 – Diferentes formas de representar o mesmo grafo (Golumbic, 2004)

Com base no tipo de problema que se pretende modular, as ligações entre os vértices podem
ou não ter um sentido definido. Como se pode verificar na Figura 8, se as ligações tiverem um sentido
(representado graficamente por uma seta), o grafo é apresentado como grafo direcionado, grafo
orientado ou digrafo, e as suas ligações são chamadas de arcos. Um grafo não direcionado, não
orientado ou simplesmente grafo, é constituído por vértices e arestas, ligações sem um sentido definido.
Os vértices e arestas (ou arcos) podem ter atributos associados, tais como um determinado custo,
distância ou qualquer outro que faça sentido para o problema em questão. Segundo Golumbic (2004),
a ligação/relação entre dois vértices u e v tem sempre um sentido. No entanto, se existirem dois arcos,
um de u para v e outro de v para u, pode-se representar a ligação simplesmente por uma aresta
representativa dos dois sentidos possíveis. Desta forma, uma aresta representa uma ligação que é
possível em ambos os sentidos, enquanto um arco representa uma ligação com apenas um sentido,
de u para v ou de v para u.
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Figura 8 – Representação gráfica de um grafo orientado e não orientado

Apresentam-se agora alguns conceitos básicos relevantes para a compreensão do tema em
estudo (Biggs, 1993; Bollobás, 1998):


Incidência: uma aresta ou arco diz-se incidente no vértice u, se u é um dos seus extremos.



Adjacência: os vértices u e v dizem-se adjacentes se existir uma aresta ou arco incidente em
ambos. No caso de ser um grafo orientado a adjacência é ainda especializada em:
o

Sucessor: um vértice u é sucessor de v, se existe um arco direcionado de v para u.

o

Antecessor: um vértice u é antecessor de v, se existe um arco direcionado de u para
v.



Grau: o grau de um vértice u é dado pelo número de arestas ou arcos que lhe são incidentes.
No caso de ser um grafo orientado o grau é ainda especializada em:
o

Grau de Emissão (ou Grau de Saída): o grau de emissão de um vértice u é dado pelo
número de arcos que partem de u (número de arcos divergentes).

o

Grau de Receção (ou Grau de Entrada): o grau de receção de um vértice u é dado
pelo número de arcos que chegam a u (número de arcos convergentes).



Fonte: um vértice u é designado por fonte, se o seu grau de receção é nulo.



Sumidouro (ou Poço): um vértice u é designado por sumidouro, se o seu grau de emissão é
nulo.



Laço: é uma aresta que relaciona um vértice a ele próprio, ou seja, tem ambos os extremos no
mesmo vértice.



Grafo Simples: grafo que não tem laços nem mais do que uma aresta a ligar o mesmo par de
vértices (arestas paralelas).



Multigrafo: grafo que possui laços e/ou mais do que uma aresta a ligar o mesmo par de vértices
(arestas paralelas).



Grafo Regular: grafo cujos vértices têm todos o mesmo grau.



Grafo Completo: grafo que possui uma aresta entre cada par de vértices.



Grafo Bipartido: grafo que pode ser dividido em dois subconjuntos de vértices V1 e V2, tal que
todas as arestas ou arcos do grafo unem um vértice de V1 a V2.



Grafo Conexo: um grafo é conexo se existir um caminho a ligar quaisquer dois dos seus
vértices.
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Grafo Fortemente Conexo (f-conexo): aplica-se apenas a grafos orientados e significa que
cada par de vértices está ligado por pelo menos um caminho em cada sentido. Assim, cada
vértice do grafo pode ser alcançado partindo de qualquer outro vértice.



Árvore: grafo conexo sem ciclos.



Cadeia: sequência de arestas adjacentes que ligam dois vértices. No caso de ser um grafo
orientado, também pode ser usado o conceito de cadeia, desde que se ignore o sentido dos
arcos.



o

Cadeia Elementar: cadeia que não passa duas vezes pelo mesmo vértice.

o

Cadeia Simples: cadeia que não passa duas vezes pela mesma aresta (ou arco).

Caminho: cadeia cujos arcos possuem todos a mesma orientação (conceito utilizado apenas
em grafos orientados).



Comprimento da Cadeia (Caminho): número de arestas (arcos) que a constitui.



Ciclo: cadeia que se inicia e termina no mesmo vértice.



Circuito: caminho que se inicia e termina no mesmo vértice.



Cadeia (Caminho) de Euler: cadeia (caminho) que usa cada uma arestas (arcos) exatamente
uma vez.

Na realização deste trabalho, recorre-se à representação em grafo dos troços de rede
rodoviária existentes no caso de estudo a considerar. Será utilizado um multigrafo conexo não
orientado, em que as arestas são os diferentes troços e os vértices representam o ponto inicial e final
de cada uma das arestas. Apresenta-se na Figura 9 a representação dos troços da rede rodoviária
existentes numa zona de Portugal.

Figura 9 – Troços da rede rodoviária de uma zona de Portugal (Fonte: IP)
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Os troços da rede rodoviária apresentados na Figura 9 podem ser transformados num grafo,
de forma a simplificar a representação dos dados do problema, como se pode visualizar na Figura 10.
As linhas contínuas representam secções a inspecionar, enquanto as linhas descontínuas representam
os restantes troços.

Figura 10 – Representação dos troços da rede rodoviária em grafo

A Figura 10 é a transformação direta dos troços representados na Figura 9. No entanto, é
possível simplificar ainda mais o grafo obtido, como se pode verificar na Figura 11.

Figura 11 – Grafo simplificado

Neste grafo, os troços com comprimento reduzido (menores que 1 km) são ignorados, e as
secções consecutivas são unidas e substituídas por uma só aresta. Com esta simplificação, reduziu-se
o número de vértices de 25 para 16 (redução de 36%), o número de arestas de 26 para 17 (redução de
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35%) e o número de arestas pretendidas de 14 para 9 (redução de 36%). Este facto é especialmente
relevante no momento de resolver o modelo em GAMS, onde a dimensão do problema influencia os
tempos computacionais. Por este motivo, o tratamento de dados assume um papel tão importante no
desenvolvimento desta dissertação.

3.3 Problemas de Rotas
Um Problema de Rotas é um problema matemático com o objetivo de definir rotas com base
num determinado grafo, respeitando um conjunto de restrições que aproximem o modelo ao problema
real. Uma rota é um percurso que, respeitando as restrições impostas (relativas por exemplo à
obrigatoriedade ou proibição de passar num determinado número de nós, arcos e/ou arestas), permite
a ligação entre o nó inicial e o nó final (que podem ser coincidentes).
Incluído nos Problemas de Rotas, existem os Problemas de Rotas em Nós (onde está inserida
a classe dos Problemas de Rotas de Veículos) e os Problemas de Rotas em Arcos (que engloba o
Problema do Carteiro Chinês e o Problema do Carteiro Rural), como se pode visualizar na Figura 12.
A função objetivo destes problemas é tipicamente constituída pela soma dos pesos (atributos) de cada
nó/aresta/arco pertencente à solução, juntamente com o custo associado ao número de veículos
utilizados. A sua minimização representa o objetivo da maioria destes problemas.

Problemas de
Rotas em Nós
Problemas de
Rotas
Problemas de
Rotas em Arcos

Problemas de
Rotas de Veículos
Problema do
Carteiro Chinês
Problema do
Carteiro Rural

Figura 12 – Esquema hierárquico dos Problemas de Rotas

Considerando um grafo G = (V, A), os Problemas de Rotas são utilizados para determinar um
percurso de custo mínimo que utilize um subconjunto de vértices pretendidos Q contido em V ou um
subconjunto de arcos ou arestas pretendidas R contido em A. Para a realização deste percurso poderão
ser utilizados nós e arcos/arestas que não pertençam ao subconjunto Q e R respetivamente (Eiselt et
al., 1995a).

Problemas de Rotas em Arcos
Os Problemas de Rotas em Arcos têm por objetivo a determinação de uma rota que inclua um
determinado conjunto de arcos e/ou arestas, respeitando as restrições impostas e minimizando os
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custos associados. Com base nas características dos subconjuntos Q e R definidos acima, distinguemse dois importantes Problemas de Rotas em Arcos (Eiselt et al., 1995a):

Problema do Carteiro Chinês (PCC): Q = Ø e R = A;
Problema do Carteiro Rural (PCR): Q = Ø e R predefinido.

Problemas de Rotas em Nós
De forma semelhante, os Problemas de Rotas em Nós têm por objetivo a determinação de um
percurso que respeite as restrições impostas e apresente o menor custo, em que os elementos que
devem ser visitados são os nós, independentemente dos arcos e/ou arestas utilizadas.

Ao longo desta secção apresenta-se o Problema de Rotas de Veículos (definição,
desenvolvimentos na literatura, formulação matemática e as principais variantes) e dois Problemas de
Rotas em Arcos, o Problema do Carteiro Chinês e o Problema do Carteiro Rural (apresentando a
definição, desenvolvimentos na literatura e principais variantes de ambos).

3.3.1 Problema de Rotas de Veículos (PRV)
Os Problemas de Rotas de Veículos, pertencentes aos Problemas de Rotas em Nós, englobam
um conjunto de problemas nos quais o objetivo é encontrar os percursos que permitam a um conjunto
de veículos (frota), com um ou mais locais de partida, satisfazer um determinado número de pontos
geograficamente dispersos (tipicamente clientes). Esse percurso deverá satisfazer a procura por parte
de todos os clientes envolvidos, com o menor custo possível (menor distância percorrida, menor
número de veículos necessário, etc.), em que o percurso tem início no mesmo ponto em que termina
(Caric e Gold, 2008). Nesta secção apresenta-se o PRV clássico, os principais desenvolvimentos na
literatura, a sua formulação matemática e uma breve descrição das principais variantes deste problema.

3.3.1.1 PRV Clássico
O PRV simétrico, segundo Cordeau et al. (2006), é definido através de um grafo não
direcionado G = (V,E). V = {0,…,n} representa um conjunto de vértices e E = {(i, j) : i, j ∈ V, i<j} representa
um conjunto de arestas (ligação entre dois vértices). Cada vértice i ∈ V \ {0} representa um cliente com
uma procura associada qi ≥ 0, enquanto o vértice 0 corresponde ao armazém ou centro de distribuição
(ponto de partida), onde se encontra disponível uma frota de m veículos semelhantes, cada um com
uma capacidade máxima Q. A cada aresta e ∈ E está associado um custo de deslocação cij. O objetivo
da modelação do problema é determinar um conjunto de m circuitos em que o custo total da deslocação
seja minimizado, cumprindo um conjunto de restrições. Cada cliente é visitado apenas uma vez e por
apenas um veículo, cada percurso termina no ponto em que iniciou, a procura total dos clientes servidos
por um determinado veículo não excede a capacidade desse veículo e o comprimento/duração de cada
percurso não pode exceder um valor máximo D. Normalmente é considerada uma velocidade
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constante, permitindo considerar como sinónimos os conceitos de distância, tempo de viagem e custo
de viagem. Contrariamente ao PRV simétrico apresentado, o PRV assimétrico é definido através de um
grafo direcionado G = (V,A), onde A = {(i, j) : i, j ∈ V, i ≠ j} representa um conjunto de arcos.

3.3.1.2 Breve história do PRV
Baseado no trabalho de Jaegere et al. (2014), é feita uma breve descrição da evolução dos
PRV ao longo dos últimos anos. O conceito de PRV surgiu pela primeira vez no artigo “The truck
Dispatching Problem” de Dantzig e Ramser (1959). Nesse texto é modelada uma frota de camiões
homogéneos que, partindo de uma plataforma central, procura satisfazer as necessidades de
combustível de um determinado número de estações de abastecimento, percorrendo a mínima
distância possível. Cinco anos depois, Clarke e Wright (1964) consideraram na sua formulação a
existência de veículos com capacidades variáveis. Posteriormente foram surgindo outras versões do
PRV (aplicadas a recolha de resíduos sólidos, veículos de serviço publico, frotas, etc.) e em 1978,
Golden e Stewart introduziram o fator probabilístico. Em 1983, Solomon adicionou restrições relativas
ao fator temporal (janelas temporais) e nos restantes anos da década de 80 foram criadas diferentes
configurações estáticas do problema original. Powell introduziu em 1986 o primeiro estudo de um PRV
dinâmico (PRVD), um PRV onde parte da informação é incerta ou desconhecida no momento do
planeamento, sendo fornecida apenas durante a realização do percurso. Mas seriam necessários 10
anos até que os PRVD começassem a ser mais frequentes na literatura.
Segundo Eksioglu et al. (2009), a literatura relativa ao tema apresenta uma taxa de crescimento
anual de aproximadamente 6% (entre os anos de 1956 e 2005). O estudo indica ainda que entre 1959
e 2008 foram publicados 1021 artigos em revistas científicas cujo tema principal era o PRV. Devido à
complexidade computacional dos modelos, só na década de 1990 foi possível obter as ferramentas
necessárias para desenvolver os estudos na área. Com o aumento da capacidade de processamento
dos computadores, assim como uma maior facilidade em aceder aos mesmos, os investigadores
puderam desenvolver e implementar algoritmos mais complexos, o que provocou um aumento
“exponencial” no número de publicações na área dos PRV.

3.3.1.3 Formulação matemática do PRV
Apresenta-se agora a formulação matemática do PRV clássico anteriormente introduzido, com
base no trabalho de Laporte (1992).

a) Índices
i – Vértice visitado/anterior
j – Vértice a visitar/sucessor
k – Veículo
n – Número total de vértices
m – Número total de veículos
b) Parâmetros
cij – Custo de deslocação entre o vértice i e j
qi – Quantidade (procura) associada ao vértice i
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tij – Tempo de viagem entre o vértice i e j
ti – Tempo afeto à operação/serviço no vértice i
Qk – Capacidade máxima do veículo k
Dk – Duração máxima da rota afeta ao veículo k
V – Conjunto de vértices / clientes
S – Subconjunto de V
c) Variáveis de decisão
xijk – Variável binária que assume o valor 1 se o veículo k visita o vértice j após ter visitado o vértice i,
caso contrário assume o valor 0.
d) Função Objetivo

Minimização
𝑛

𝑛

𝑚

∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 . 𝑥𝑖𝑗𝑘

(3.1)

𝑖=0 𝑗=0 𝑘=1

e) Restrições
𝑛

𝑚

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 1

, 𝑗 = 0, 1, … , 𝑛

(3.2)

𝑖=0 𝑘=1

𝑛

∑ 𝑥0𝑗𝑘 ≤ 1

, 𝑘 = 1, … , 𝑚

(3.3)

𝑗=1

𝑛

𝑛

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 = ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝑖=0

, 𝑘 = 1, … , 𝑚; 𝑖 = 0, … , 𝑛; 𝑗 = 0, … , 𝑛

(3.4)

𝑗=0

𝑛

𝑛

∑ ∑ 𝑞𝑖 𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑄𝑘

, 𝑘 = 1, … , 𝑚

(3.5)

𝑖=1 𝑗=1

𝑛

𝑛

∑ ∑(𝑡𝑖𝑗 + 𝑡𝑖 )𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝐷𝑘

, 𝑘 = 1, … , 𝑚

(3.6)

𝑖=1 𝑗=1

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ |𝑆| − 1

, 𝑘 = 1, … , 𝑚; 𝑆 ⊆ 𝑉 \ {1}

(3.7)

𝑖∈𝑆 𝑗∈𝑆

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0, 1}

, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛; 𝑘 = 1, … , 𝑚

(3.8)

O objetivo deste problema é a minimização do custo total da operação, representado na função
objetivo (3.1). A equação (3.2) define que cada vértice (cliente) é servido por apenas um veículo. A
restrição (3.3) limita o veículo k às possibilidades de não efetuar nenhuma rota (não sair do armazém),
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ou efetuar exatamente uma. Na equação (3.4), o veículo k é obrigado a movimentar-se para o cliente j
após ter visitado o cliente i, garantindo o movimento dentro de cada rota. As inequações (3.5) e (3.6)
estabelecem a capacidade máxima de transporte de um veículo e o tempo máximo de um veículo ao
percorrer a sua rota. A restrição (3.7) impede a existência de sub-rotas (S é um subconjunto de V, que
por sua vez é um conjunto de vértices/clientes) e a equação (3.8) define as variáveis de decisão como
binárias.
As sub-rotas ocorrem quando o veículo volta ao ponto inicial (armazém) antes de servir a
totalidade dos clientes, como se pode visualizar na Figura 13. Existem situações em que as sub-rotas
são necessárias e não se procede à sua eliminação, por exemplo nos casos em que se pretende alocar
um veículo diferente a cada sub-rota. No entanto, neste caso o objetivo é satisfazer a procura através
de um só veículo, portanto todas as passagens adicionais pelo ponto inicial representam um custo
desnecessário.

Figura 13 – Esquema representativo de sub-rotas

3.3.1.4 Variantes do PRV
Os atuais modelos de PRV são significativamente diferentes do PRV clássico, uma vez que,
com o passar do tempo, houve uma crescente necessidade de incorporar novas características dos
problemas, de forma a tornar os modelos cada vez mais realistas. Desta forma, foram surgindo algumas
variantes do modelo original, versões estas que possuem a maior parte das restrições do modelo
clássico, enquanto outras são adicionadas, eliminadas e/ou relaxadas. Baseado em Toth e Vigo (2014),
apresentam-se algumas das principais variantes do PRV:

1. Problema do Caixeiro Viajante (PCV): também conhecido por Travelling Salesman
Problem, o PCV tem como objetivo determinar a rota que minimiza a distância percorrida por
uma entidade (caixeiro viajante), de forma a visitar um conjunto de pontos definidos (cidades)
e terminando a viagem no ponto de partida. Este problema pode ser considerado um caso
particular do Problema de Rotas de Veículos Capacitado (PRVC), uma vez que são bastante
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semelhantes e partilham a principal restrição, onde a capacidade do veículo tem de ser igual
ou superior à procura total por parte de todos os clientes afetos a esse veículo. A principal
diferença entre estes dois problemas é o facto de o PCV utilizar apenas um veículo para a
realização das viagens (Applegate et al., 2011; Hoffman et al., 2013).

2. Problema de Rotas de Veículos Capacitado (PRVC): o PRVC é a variante mais próxima
do PRV clássico, diferindo apenas na restrição responsável por limitar a duração máxima de
uma rota, que deixa de existir. A principal restrição deste problema diz respeito à capacidade,
onde o total da procura de todos os clientes afetos a um determinado veículo, tem de ser menor
ou igual à capacidade desse veículo, considerando que todos os veículos têm o mesmo valor
de capacidade (máxima). Os custos totais da operação dependem do número de veículos
existentes na frota e da distância percorrida (ou tempo decorrido), e o objetivo do problema é
a sua minimização. A solução determinará as rotas associadas a cada veículo, de forma a
cumprir as restrições impostas e apresentando o custo total mínimo (Toth e Vigo, 2002).

3. Problema de Rotas de Veículos com Frota Heterogénea (PRVFH): o PRVFH consiste
numa adaptação do PRVC a uma situação mais próxima da realidade, em que os veículos de
uma frota não são necessariamente homogéneos, existindo vários tipos de veículos com
diferentes características associadas (nomeadamente diferentes capacidades e custos). Neste
caso, o problema é modelado como um conjunto de k tipos diferentes de veículos, com
diferentes capacidades {C1,…,Ck} e custos fixos {f1,…,fk}. Assim, cada rota tem início e fim no
mesmo local e é atribuída a um veículo do tipo k, a totalidade da procura afeta ao veículo k
deverá ser igual ou inferior à capacidade desse veículo (Qi) e cada cliente é servido apenas por
uma rota. O objetivo é servir todos os clientes, respeitar as restrições e minimizar os custos
totais envolvidos na operação (Pessoa et al., 2009).

4. Problema de Rotas de Veículos com Múltiplos Depósitos (PRVMD): o PRVMD é utilizado
para situações em que seja necessário planear rotas com base em vários armazéns ou centros
de distribuição. Esta variante pode ser considerada como um problema multinível. Numa
primeira fase, procede-se à organização dos clientes em clusters associados a cada armazém
(normalmente com base na proximidade) e posteriormente o problema é tratado como um
conjunto de PRV’s independentes (Viera e Tansini, 2004). Neste modelo cada armazém tem
um grupo de clientes e veículos associado, onde cada veículo visita apenas os clientes afetos
ao seu armazém, regressando ao mesmo no final da operação. O objetivo é satisfazer a procura
de todos os clientes, minimizando o número de veículos necessários e o tempo ou distância de
viagem.

5. Problema de Rotas de Veículos com Janelas Temporais (PRVJT): o PRVJT representa
uma variante do PRV com restrições adicionais relativas ao período temporal em que o cliente
é visitado. Neste tipo de PRV é considerado apenas um armazém e vários clientes, cada cliente
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é visitado apenas uma vez e por exatamente um veículo e essa visita deve ocorrer numa janela
temporal [ai,bi] associada a cada cliente. O veículo termina a rota no armazém (local onde
iniciou) e o total da procura afeta a cada veículo não pode ser superior à capacidade do mesmo.
O veículo deve satisfazer a procura do cliente i depois do instante ai e antes de bi, mas caso
chegue ao local antes de ai, deverá esperar o intervalo de tempo necessário até atingir ai, e só
depois efetuar a operação com o cliente i. Existe ainda uma versão de PRV com janelas
temporais flexíveis, cuja função objetivo contabiliza uma penalização pelas situações em que
a entrega tenha sido efetuada após o instante bi. O PRVJT tem por objetivo minimizar o número
de veículos necessários e as distâncias ou tempos de viagem. Neste caso é dada prioridade à
minimização do número de rotas, e só depois é minimizada a distância percorrida ou tempo de
viagem (Bräysy e Gendreau, 2005).

6. Problema de Rotas de Veículos Estocástico (PRVE): o PRV clássico apresentado
anteriormente é um problema determinístico, uma vez que são conhecidos os clientes, a
procura de cada cliente e o tempo afeto a cada tarefa. No entanto, por observação do mundo
real, verifica-se que muitos dos componentes deste modelo são aleatórios, tais como a procura,
o tempo de viagem e até os próprios clientes considerados (Gendreau et al., 1996). Ao assumir
a inexistência desta incerteza, podem ser obtidas soluções do modelo que não sejam
adequadas à realidade do problema. De forma a evitar esta situação, e uma vez mais com o
objetivo de tornar o modelo o mais próximo da realidade possível, surgem os PRVE’s. A
incerteza do problema pode ser dividida em diferentes tipos de PRV’s (Gendreau et al., 1996):


clientes aleatórios - PRV com Clientes Estocásticos (PRVCE);



procura aleatória - PRV com Procura Estocástica (PRVPE);



tempo aleatório de viagem - PRV com Tempos de Viagem Estocásticos (PRVTVE);



clientes e procura aleatória - PRV com Clientes e Procura Estocástica (PRVCPE).

Uma vez que algumas variáveis são aleatórias, torna-se impossível que todas as restrições
sejam satisfeitas para todos os valores possíveis das variáveis. Desta forma, o decisor deve
definir as restrições que pretende que sejam respeitadas de acordo com uma determinada
probabilidade, ou alternativamente adicionar medidas corretivas para as situações em que uma
restrição não é respeitada. O objetivo destes problemas é servir todos os clientes com o menor
número de veículos e a menor soma dos tempos de viagem possível.

7. Problema de Rotas de Veículos Dinâmico (PRVD): os modelos apresentados
anteriormente assumem que todos os parâmetros do modelo são conhecidos à priori, no
entanto no mundo real as operações necessitam de maior flexibilidade, surgindo o PRVD.
Relativamente ao PRV estático, a principal diferença é que os detalhes de cada visita a um
cliente podem ser alterados depois do veículo ter iniciado o percurso, alterando dinamicamente
o problema de otimização. Assim, o PRVD pode ser modelado como uma sequência de PRV’s
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estáticos, em que cada um desses PRV’s irá conter todos os dados dos clientes conhecidos
nesse momento, mas que ainda não tenham sido satisfeitos (Montemanni et al., 2005).
O caráter dinâmico do problema pode surgir de diferentes formas, sendo o aparecimento de
novos clientes com uma determinada procura e localização a alteração mais comum. No
entanto, há autores que também consideram o caráter dinâmico relativamente ao tempo de
viagem e à quantidade de veículos disponíveis (constituição da frota) (Pillac et al., 2012). Na
verdade, a maior parte dos parâmetros que caracterizam os PRV’s podem ser conhecidos
dinamicamente em tempo real.

8. Problema de Rotas de Veículos com Entregas Fracionadas (PRVEF): o PRVEF é uma
relaxação do PRV, no qual a restrição que obriga a que cada cliente seja visitado uma só vez
e por apenas um veículo é removida, sendo assim possível satisfazer a procura por parte de
um cliente através da capacidade combinada de vários veículos. Desta forma deixa de ser
necessário que a capacidade do veículo seja superior ao total da procura por parte dos clientes
afetos a esse veículo (Dror et al., 1994).

3.3.2 Problema do Carteiro Chinês (PCC)
O Problema do Carteiro Chinês está diretamente relacionado com os estudos de Euler que
deram origem à Teoria dos Grafos. Em 1960, Kwan Mei-ko, um matemático chinês da Shandong
Normal University, publicou um artigo onde apresentava o seguinte problema:

Um carteiro tem de distribuir as cartas num determinado bairro. Ele tem de percorrer todas as
ruas dessa zona e voltar ao posto dos correios. Como é que ele pode definir um percurso que
lhe permita fazer isso, percorrendo a menor distância possível?

Assim, Kwan foi o primeiro a introduzir este problema como Problema do Carteiro Chinês, devido ao
facto de representar um problema do quotidiano de um carteiro (neste caso chinês). Este artigo define
o problema pela primeira vez, propondo o primeiro modelo com restrições relativas à direção em que
as arestas são visitadas. Alguns anos mais tarde, são propostos alguns algoritmos de matching para a
variante não orientada (Christofides, 1973; Edmonds e Johnson, 1973; Derigs, 1988). Para a versão
orientada do problema, Beltrami e Bodin (1974), Evans e Minieka (1978) e Yaxiong e Yongchang (1988)
consideram a formulação de fluxo em redes de custo mínimo e apresentam algoritmos de resolução.
Relativamente à variante mista, Minieka (1979) desenvolve um algoritmo de fluxo com ganhos (através
de um fluxo em redes de custo mínimo cria uma rede em que alguns dos arcos estão associados a
fatores positivos, ganhos), Sherafat (1988) apresenta um algoritmo de fluxo em redes de custo mínimo
e branch and bound combinatório, Nobert e Picard (1996) apresentam um algoritmo de programação
linear inteira e Corberán et al. (2002) desenvolvem um algoritmo heurístico. Em 1992, Grotschel e Win
propõem uma formulação associada a um algoritmo branch and cut para a variante íngreme, algoritmo
que pode ser utilizado também para as variantes mista, direcionada e não direcionada. No trabalho de
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Pearn e Li (1994), é efetuada uma revisão dos principais algoritmos de resolução existentes e
introduzem-se mais dois algoritmos para a resolução da variante íngreme. O problema do carteiro
chinês hierárquico surge com as operações de limpeza de neve, em que certas estradas são prioritárias
face às restantes (Lemieux e Campagna, 1984; Alfa e Liu, 1988; Haslam e Wright, 1991). Foram
também desenvolvidos trabalhos para a recolha de lixo (Bodin e Kursh, 1978) e operações industriais
de corte (Manber e Israni, 1984). No ano de 2000, Ghiani e Improta apresentam um algoritmo exato
com uma melhoria significativa nos tempos computacionais de resolução e quatro anos depois, Cabral
et al. (2004), propõe a resolução deste problema através da sua transformação num problema do
carteiro rural equivalente. Com a necessidade de aproximar o problema às necessidades do sistema
real modulado, surgem as restrições temporais e a variante do problema associada a janelas temporais
(Wang e Wen, 2002; Aminu e Eglese, 2006; Sun et al., 2015). Recentemente, Chen et al. (2016)
propõem uma abordagem para a redução da complexidade dos grafos que acelera o cálculo
computacional do problema do carteiro chinês para redes de larga escala.
Neste tipo de problemas, o objetivo é criar um percurso que contenha todos os arcos ou arestas
do grafo. Se não é necessária a prestação do serviço num determinado arco ou aresta, então o mesmo
não poderá ser utilizado apenas para movimentação entre vértices e não está contemplado no grafo.
Descrevem-se agora algumas variantes do Problema do Carteiro Chinês (Eiselt et al., 1995a; Farahani
e Miandoabchi, 2013):

1. Problema do Carteiro Chinês Não Direcionado (PCCND): problema com o objetivo de
criar uma rota de custo mínimo sobre um grafo G = (V, E), valorado e conexo, a partir de um
vértice de origem v0 ∈ V. O conjunto E representa um conjunto de arestas.

2. Problema do Carteiro Chinês Direcionado (PCCD): problema com o objetivo de criar uma
rota de custo mínimo sobre um grafo G = (V, A), valorado e f-conexo, a partir de um vértice de
origem v0 ∈ V. O conjunto A representa um conjunto de arcos.

3. Problema do Carteiro Chinês Misto (PCCM): problema com o objetivo de criar uma rota
de custo mínimo sobre um grafo G = (V, E, A), valorado e f-conexo, a partir de um vértice de
origem v0 ∈ V. O conjunto A representa um conjunto de arcos e o conjunto E representa um
conjunto de arestas.

4. Problema do Carteiro Chinês Íngreme (PCCI): problema com o objetivo de criar uma rota
de custo mínimo sobre um grafo G = (V, E), valorado e conexo, a partir de um vértice de origem
v0 ∈ V, onde o custo da movimentação de i para j (cij) pode ser diferente do custo associado à
travessia de j para i (cji). O conjunto E representa um conjunto de arestas.

5. Problema do Carteiro Chinês Hierárquico (PCCH): problema com o objetivo de criar uma
rota de custo mínimo sobre um grafo direcionado G = (V, A), valorado e f-conexo, ou um grafo
não orientado G = (V, E), valorado e conexo, a partir de um vértice de origem v0 ∈ V. Neste
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problema as arestas ou arcos são servidas segundo uma classificação de prioridade. Se o arco
a1 é prioritário relativamente a a2, a2 só poderá ser servido após a1. No entanto, caso a utilização
do arco seja apenas para deslocações, sem a realização do serviço, o arco a2 poderá ser
utilizado antes de a1. O conjunto A representa um conjunto de arcos e o conjunto E representa
um conjunto de arestas.

6. Problema do Carteiro Chinês com Janelas Temporais (PCCJT): variante que considera
o fator tempo. Neste caso, a entidade tem de servir cada um dos clientes respeitando uma
janela temporal [ai, bi]. Desta forma, para além do objetivo de reduzir a distância percorrida,
também é necessário considerar a sequência pela qual os arcos e/ou arestas são visitados.
7. Open Chinese Postman Problem1 (OCPP): adaptável a cada uma das situações anteriores,
eliminando a necessidade da viagem terminar no local em que se iniciou (Thimbleby, 2003).

3.3.3 Problema do Carteiro Rural (PCR)
Contrariamente à modelação utilizada no Problema do Carteiro Chinês, na maioria dos
problemas do mundo real, apenas alguns arcos ou arestas da rede necessitam de ser servidos,
enquanto os restantes são utilizados para movimentações entre vértices. Desta forma, surgiu o
Problema do Carteiro Rural, do qual se apresentam as principais variantes (Eiselt et al., 1995b):

1. Problema do Carteiro Rural Não Direcionado (PCRND): problema com o objetivo de criar
uma rota de custo mínimo sobre um grafo G = (V, R, E), com R contido em E, valorado e
conexo, a partir de um vértice de origem v0 ∈ V. O conjunto R representa o conjunto das arestas
que têm de ser servidas e o conjunto E representa o conjunto de todas as arestas do problema;

2. Problema do Carteiro Rural Direcionado (PCRD): problema com o objetivo de criar uma
rota de custo mínimo sobre um grafo G = (V, R, A), com R contido em A, valorado e f-conexo,
a partir de um vértice de origem v0 ∈ V. O conjunto R representa o conjunto dos arcos que têm
de ser servidos e o conjunto A representa o conjunto de todos os arcos do problema;

3. Problema do Carteiro Rural Misto (PCRM): problema com o objetivo de criar uma rota de
custo mínimo sobre um grafo G = (V, RE, RA, E, A), com RE contido em E, RA contido em A,
valorado e f-conexo, a partir de um vértice de origem v0 ∈ V. O conjunto RE representa o
conjunto de arestas que têm de ser servidas, o conjunto RA representa o conjunto de arcos que
têm de ser servidos, o conjunto E representa o conjunto de todas as arestas do problema e o
conjunto A representa o conjunto de todos os arcos do problema;

1
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4. Stacker Crane Problem2 (SCP): problema com o objetivo de criar uma rota de custo mínimo
sobre um grafo G = (V, A, E), a partir de um vértice de origem v0 ∈ V, incluindo cada arco de A
pelo menos uma vez. O conjunto A representa um conjunto de arcos e o conjunto E representa
um conjunto de arestas;

5. Problema de Rotas em Arcos Capacitado (PRAC): problema que utiliza uma frota
homogénea de m veículos de capacidade Q localizados no vértice de origem v0, em que cada
arco ou aresta vij do grafo possui uma procura ou peso não negativo qij. O objetivo é criar uma
rota de custo mínimo satisfazendo a procura total e em que a soma da procura dos arcos e/ou
arestas servidas por cada veículo não ultrapasse a capacidade Q do veículo. Um veículo pode
passar num arco ou aresta sem que a mesma seja servida, no entanto um determinado arco
ou aresta não pode ser servido por mais do que um veículo (Constantino et al., 2015).

3.4 Desenvolvimentos do Problema do Carteiro Rural na Literatura
Com base na caracterização do problema, efetuada no capítulo 2, e nos diferentes tipos de
Problemas de Rotas, explorados no capítulo 3.3, conclui-se que a bibliografia mais adequada para este
estudo são as publicações na área do Problema do Carteiro Rural (PCR).
O Problema do Carteiro Rural, baseado no Problema do Carteiro Chinês, foi introduzido por
Orloff em 1974. Dois anos mais tarde, Lenstra e Rinnooy Kan (1976) provaram que se tratava de um
problema NP-hard. Ao longo dos anos este problema foi utilizado para modelar muitas tarefas do mundo
real, tais como: recolha de lixo municipal (Beltrami e Bodin, 1974), leitura dos contadores de eletricidade
(Stern e Dror, 1979), colocação de sal nas estradas para derretimento da neve (Eglese e Li, 1992),
distribuição de jornais e correio, percursos de autocarros escolares (Bennett e Gazis, 1972), inspeção
de linhas elétricas e estradas.
Christofides et al. (1981) criou a primeira formulação de Programação Linear Inteira (Integer
Linear Programming - ILP) para resolver o PCRND através de um algoritmo exato. Porém este algoritmo
é de complexidade exponencial, ou seja, apenas problemas de dimensão reduzida podem ser
resolvidos em tempos computacionais aceitáveis. Esta abordagem foi aplicada com sucesso a
instâncias do problema com 9 a 84 vértices, 13 a 184 arestas e 4 a 78 arestas pretendidas. Alguns
anos depois, Corberán e Sanchis (1994), Letchford (1996) e Ghiani e Laporte (2000) propuseram
formulações de ILP alternativas.
A complexidade do problema e a necessidade de resolver situações de maior dimensão levou
à exploração de métodos aproximados de resolução. Uma das heurísticas mais conhecidas foi proposta
por Frederickson (1979), construída com base na heurística do PCV proposta por Christofides (1976).
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Mais tarde, Pearn e Wu (1995), Hertz et al. (1999) e Groves e Van Vuuren (2005) criaram um conjunto
de heurísticas de pós-otimização.
Córdoba et al. (1998) apresentaram uma heurística para resolver o PCR através dos métodos
utilizados na Simulação de Monte Carlo. A ideia consiste em simular um veículo que se movimenta de
forma aleatória num determinado grafo, limitado a algumas restrições. Em cada passo, o destino é
escolhido com base em probabilidades e o veículo volta ao nó inicial assim que todos os arcos
pretendidos tenham sido visitados. Este processo é repetido um determinado número de vezes e o
resultado é a rota que apresentar o menor custo (por exemplo distância total percorrida).
Ghiani et al. (2006) aplicaram uma heurística construtiva que insere um componente conectado
das arestas pretendidas a cada iteração, realizando uma pós-otimização local. Têm ainda sido
aplicadas metaheurísticas a estes problemas: Kang e Han (1998) aplicaram algoritmos genéticos,
Rodrigues e Ferreira (2001, 2012) desenvolveram algoritmos meméticos, Peña (2004) utilizou
arrefecimento simulado (simulated annealing) combinado com GRASP e algoritmos genéticos, PérezDelgado e Matos-Franco (2007b) utilizaram redes neuronais e Pérez-Delgado (2007a) aplicou a este
problema algoritmos de colónias de formigas.
Em 2009, Aráoz et al. apresentam uma forma alternativa de abordar o Problema do Carteiro
Rural. Neste artigo é proposto que a primeira passagem em cada uma das arestas pretendidas
contribua positivamente para a função objetivo, substituindo a utilização de um subconjunto de arestas
pretendidas. Cinco anos depois, Monroy-Licht et al. (2014) apresentam três propostas de formulação
matemática para o Problema do Carteiro Rural Não Direcionado com Janelas Temporais.
No artigo de Corberán (2010) é efetuada uma síntese com os principais resultados e a
bibliografia mais relevante na área dos Problemas de Rotas em Arcos, nomeadamente o PCR e o
PCRND.

3.4.1 Formulação matemática
Para a formulação matemática do PCR, apresentam-se as propostas de Christofides et al.
(1981) e Monroy-Licht et al. (2014). Como alternativa à formulação de eliminação de sub-rotas
apresentada por Christofides et al. (1981), apresenta-se a proposta de Miller et al. (1960). Após a
realização da revisão bibliográfica, estas propostas de formulação matemática foram identificadas
como as mais adequadas para representar o problema em causa (analisando, por exemplo, as
restrições consideradas, a forma como estão matematicamente representadas e o desempenho
computacional da formulação).

Formulação de Christofides et al. (1981)
Normalmente, os Problemas do Carteiro Rural são resolvidos através da utilização de um grafo
modificado G’ = (V’, A’). V’ = vi ∈ V: (vi, vj) ∈ R para algum vj ∈ V e A’ é conseguido adicionando a A
uma aresta (vi, vj) para cada vi, vj pertencentes ao conjunto V’ cujo custo cij seja igual ao menor custo
entre vi e vj e apagando as arestas (vi, vj) ∈ A\R para as quais cij = cik + ckj, para qualquer k, assim como
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uma de duas arestas paralelas que possuam o mesmo custo. No grafo modificado G’, o conjunto R
induz p componentes conectados G1, …, Gp com o respetivo conjunto de vértices V1, …, Vp, formando
uma partição de V’ (Eiselt et al., 1995b).

a) Índices
i – Vértice visitado/anterior
j – Vértice a visitar/sucessor
b) Parâmetros
cij – Custo de deslocação entre o vértice i e j
c) Variáveis de decisão
Se (vi, vj) ∈ R: xij – número de vezes que uma determinada aresta (vi, vj) é repetida na solução ótima;
Se (vi, vj) ∈ A’\R: xij – número de vezes que uma determinada aresta (vi, vj) é utilizada na solução ótima.

d) Função Objetivo

Minimização
∑

𝑐𝑖𝑗 (1 + 𝑥𝑖𝑗 ) +

∑

𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗

(3.9)

(𝑣𝑖 ,𝑣𝑗 )∈𝐴′\𝑅

(𝑣𝑖 ,𝑣𝑗)∈𝑅

e) Restrições

∑ (1 + 𝑥𝑖𝑗 ) +
(𝑣𝑖 ,𝑣𝑗 )∈𝑅
𝑗>1

∑ (1 + 𝑥𝑗𝑖 ) +

𝑥𝑖𝑗

(𝑣𝑖 ,𝑣𝑗 )∈𝐴′ \𝑅

(𝑣𝑖 ,𝑣𝑗 )∈𝑅
𝑗<1

+

∑
𝑗>1

(3.10)

𝑥𝑗𝑖 = 0 (𝑚𝑜𝑑 2) (𝑣𝑖 ∈ 𝑉 ′ )

∑
(𝑣𝑖 ,𝑣𝑗 )∈𝐴′ \𝑅
𝑗<1

𝑝

∑

𝑥𝑖𝑗 ≥ 1

𝑣𝑖 ∈𝑆,𝑣𝑗 ∈𝑆̅

(𝑆 = ⋃ 𝑉𝑘 , 𝑆̅ = (⋃ 𝑉𝑘 ) \𝑆, 𝑃 ⊂ {1, … , 𝑝})
𝑘∈𝑃

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0

𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜,

(3.11)

𝑘=1

((𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) ∈ 𝐴′ )

(3.12)

A função objetivo (3.9) representa a minimização do custo total da operação, ou seja, a soma
dos custos de passagem em cada aresta (com a separação entre o custo associado às arestas que
são visitadas apenas uma vez e o custo de visitas repetidas a arestas já visitadas). A restrição (3.10)
significa que na solução final, cada vértice possui grau par e a restrição (3.11) garante a eliminação de
sub-rotas. A restrição (3.12) define que as variáveis de decisão são inteiras e positivas.
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Formulação de Miller et al. (1960)
Considere-se o Problema do Caixeiro Viajante, onde se procura identificar o percurso de menor
comprimento que inclua todos os n nós do grafo G = (V,E), passando apenas uma vez em cada um
deles.

a) Índices
i – Vértice visitado/anterior
j – Vértice a visitar/sucessor
N – Número total de vértices
b) Parâmetros
cij – Custo de deslocação entre o vértice i e j
c) Variáveis de decisão
xij – Variável binária que assume o valor 1 se a aresta (i,j) pertence ao percurso, caso contrário
assume o valor 0.
d) Função Objetivo

Minimização
∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 × 𝑥𝑖𝑗

(3.13)

𝑖∈𝑁 𝑗∈𝑁,𝑖≠𝑗

e) Restrições

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,

∀𝑗

(3.14)

∀𝑖

(3.15)

∀𝑖, 𝑗

(3.16)

𝑖

∑ 𝑥𝑗𝑖 = 1,
𝑗

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0, 1},

Ao utilizar a formulação apresentada, a solução obtida pode apresentar sub-rotas. Segundo
Miller et al. (1960), para a eliminação de sub-rotas podem-se utilizar variáveis inteiras ui (i=1, …, n)
associadas às seguintes restrições:
𝑢1 = 1
2 ≤ 𝑢𝑖 ≤ 𝑛,

(3.17)

∀𝑖 ≠1

(3.18)
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𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 + 1 ≤ (𝑛 − 1)(1 − 𝑥𝑖𝑗 ),

∀ 𝑖 ≠ 1, ∀ 𝑗 ≠ 1

(3.19)

Esta formulação elimina sub-rotas uma vez que para cada aresta (i,j), uj terá de ser igual ou
superior a ui + 1 quando xij = 1. Para além disso, se a solução contém mais do que uma rota, pelo
menos uma delas não incluirá o vértice i=1, o que faria com que ui tivesse de aumentar para o infinito
ao longo dessa rota. Este facto, juntamente com as restrições aplicadas a ui, ditam que o único valor
possível para ui seja a posição do vértice i na rota.
Formulação de Monroy-Licht et al. (2014) – Model on the nodes
Numa publicação mais recente, Monroy-Licht et al. (2014) apresentam um trabalho sobre o
Problema do Carteiro Rural Não Direcionado com Janelas Temporais, onde são propostas três
formulações diferentes: Model on the edges; Model on the required edges e Model on the nodes. A
formulação Model on the nodes é a que apresenta melhores resultados (encontra a solução ótima para
problemas de maior dimensão em tempos computacionais inferiores), motivo pelo qual será
apresentada pormenorizadamente. Pelo facto de não ser relevante para o problema em causa, a
formulação proposta no artigo é abordada sem considerar as janelas temporais.
Considere-se um grafo G1 = (N1, A1), onde todos os nós incidentes nas arestas pretendidas
consideradas no grafo original G = (V, E) são incluídos no conjunto de vértices N1. Caso um vértice v
seja incidente em y arestas pretendidas, o mesmo deverá aparecer y vezes no conjunto N1. O conjunto
A1 representa o conjunto de arestas que ligam os vértices de N1. O custo associado a uma deslocação
entre os vértices i e j é igual à menor distância percorrida entre i e j. Define-se ainda C0 como o conjunto
que inclui os pares de vértices incidentes na mesma aresta pretendida.

a) Índices
i – Vértice visitado/anterior
j – Vértice a visitar/sucessor
b) Parâmetros
cij – Custo de deslocação entre o vértice i e j
c) Variáveis de decisão
xij – Variável binária que assume o valor 1 se o vértice j é visitado após o vértice i, caso contrário
assume o valor 0.
d) Função Objetivo

Minimização
∑ 𝑐𝑖𝑗 × 𝑥𝑖𝑗

(3.20)

𝑖,𝑗
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e) Restrições
𝑥𝑖𝑗 + 𝑥𝑗𝑖 = 1 ,

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,

∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐶0

(3.21)

∀ 𝑖 ∈ 𝑁1

(3.22)

∀ 𝑗 ∈ 𝑁1

(3.23)

𝑗∈𝑁1 ,𝑗≠𝑖

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,
𝑖∈𝑁1 ,𝑖≠𝑗

A função objetivo (3.20) representa a minimização do custo total da viagem. A restrição (3.21)
garante que as arestas pretendidas sejam visitadas (apenas num dos dois sentidos possíveis) e as
equações (3.22) e (3.23) obrigam a que cada nó seja visitado uma vez.
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4 Modelo de programação matemática e recolha de dados
Durante a realização da revisão bibliográfica, foram adquiridos os conhecimentos necessários
para a definição da abordagem de resolução do problema. Neste capítulo descreve-se a metodologia
utilizada para transformar o problema real num modelo de otimização, apresentando-se o modelo de
programação matemática construído. Devido à relevância da recolha e tratamento de dados para os
resultados da presente dissertação, são descritos os procedimentos utilizados em cada uma das fases
e com cada uma das ferramentas / softwares (ArcGIS, Excel e Google Maps).

4.1 Desenvolvimento do modelo de programação matemática
Com base na descrição do problema e na pesquisa bibliográfica efetuada, apresenta-se nesta
secção a metodologia utilizada para o desenvolvimento do modelo. Considerando os resultados
computacionais e características de cada uma das formulações apresentadas anteriormente, o modelo
de programação matemática a implementar será baseado na formulação de Monroy-Licht et al. (2014)
– Model on the nodes, com a utilização da formulação de Miller et al. (1960) para a eliminação de subrotas. Segundo Pataki (2003), Miller et al. (1960) apresentam uma opção de formulação matemática de
reduzida dimensão onde são necessárias apenas n (número de nós) variáveis extra e
aproximadamente n2/2 restrições extra. Adicionalmente, esta formulação é flexível relativamente à
ordem pela qual os troços da rede são visitados (por exemplo, adicionando à função objetivo o termo αui, para α>0, é possível priorizar a ordem pela qual certos troços da rede são visitados). Estes factores,
associados ao nível de complexidade de implementação em linguagem GAMS, conduziram à escolha
da formulação de Miller et al. (1960) para a eliminação de sub-rotas na resolução do caso de estudo
desta dissertação. A metodologia adotada é ilustrada com a resolução de um exemplo de dimensão
reduzida.
Na Figura 14 está representada uma parte de uma rede rodoviária fictícia, em que cada troço
tem um atributo associado, a distância. As linhas contínuas representam as secções a inspecionar,
enquanto as linhas descontínuas identificam os troços que poderão ser utilizados para movimentações
auxiliares. O local de início e fim do dia de trabalho está assinalado com um “X”.
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Figura 14 - Exemplo de uma rede rodoviária fictícia

Para que este problema seja resolvido através da formulação referida anteriormente, os dados
necessitam de ser previamente tratados. Desta forma, é necessário transformar a rede anterior numa
representação semelhante à apresentada na Figura 15.

Figura 15 – Transformação do exemplo de uma rede rodoviária fictícia

Na transformação, são adicionados nós a cada uma das extremidades das arestas a
inspecionar (1, 3 e 4), assim como o nó de origem (0). Nos casos em que existe a intersecção de duas
ou mais arestas pretendidas, é necessário separá-las e considerá-las como independentes,
adicionando também um nó a cada uma das suas extremidades (2’1, 2’3 e 2’4). Estes nós são
coincidentes, no entanto, com base na formulação de Monroy-Licht et al. (2014) – Model on the nodes,
os mesmos terão de ser replicados. Nesta formulação, terão ainda de ser considerados os custos
(distâncias mínimas) entre cada par de nós apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 – Exemplo de uma matriz de distâncias (km)

Nós

0

1

2’1

2’3

2’4

3

4

0

0

23

7

7

7

15

22

1

23

0

16

16

16

29

20

2’1

7

16

0

0

0

13

15

2’3

7

16

0

0

0

13

15

2’4

7

16

0

0

0

13

15

3

15

29

13

13

13

0

28

4

22

20

15

15

15

28

0

O modelo obrigará a que cada nó seja visitado apenas uma vez, assim como a aresta
pretendida, no entanto o veículo poderá passar nessa aresta mais do que uma vez, desde que esse
troço faça parte do percurso com a menor distância entre dois nós que sejam consecutivos na solução
do modelo. Por exemplo, o veículo só necessita de passar na aresta (2’4,4) uma vez, no entanto se o
modelo encontrar uma solução em que a inspeção termine no ponto 4, será necessário voltar ao ponto
inicial, o nó 0, e a distância mais curta entre o nó 4 e o nó 0 são 22 km, passando novamente pela
aresta (4,2’4) e pela aresta (2’4,0).
Apresenta-se a seguir o modelo de programação matemática considerado para o Problema do
Carteiro Rural Não Direcionado (PCRND).

a) Índices
i – Vértice visitado / anterior
j – Vértice a visitar / sucessor
b) Parâmetros
cij – Custo de deslocação entre os vértices i e j
n – Número total de vértices
R – Subconjunto de arestas pretendidas
N1 – Subconjunto de vértices pretendidos
c) Variáveis de decisão
xij – Variável binária que assume o valor 1 se o vértice j é visitado após o vértice i, caso contrário
assume o valor 0.
ui – Variável auxiliar inteira
vj – Variável auxiliar inteira
d) Função Objetivo

Minimização
∑ 𝑐𝑖𝑗 × 𝑥𝑖𝑗

(4.1)

𝑖,𝑗
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e) Restrições
𝑥𝑖𝑗 + 𝑥𝑗𝑖 = 1 ,

∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑅

(4.2)

∀ 𝑖 ∈ 𝑁1

(4.3)

∀ 𝑗 ∈ 𝑁1

(4.4)

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,
𝑗∈𝑁1 ,𝑗≠𝑖

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,
𝑖∈𝑁1 ,𝑖≠𝑗

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0, 1},

∀𝑖, 𝑗

𝑢1 = 1
2 ≤ 𝑢𝑖 ≤ 𝑛,

(4.5)

(4.6)

∀𝑖 ≠1

𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 + 1 ≤ (𝑛 − 1)(1 − 𝑥𝑖𝑗 ),

∀ 𝑖 ≠ 1, ∀ 𝑗 ≠ 1

(4.7)

(4.8)

O principal objetivo deste estudo reside na necessidade da IP otimizar o seu atual percurso de
inspeção, ou seja, minimizar os custos associados ao mesmo. Desta forma, a função objetivo (4.1)
representa a minimização do custo total da viagem (distância percorrida). Para garantir que cada uma
das arestas pretendidas seja visitada, e em apenas um dos sentidos, utilizou-se a equação (4.2). As
restrições (4.3) e (4.4) obrigam a que cada elemento de N1 seja visitado exatamente uma vez, enquanto
(4.5) define que as variáveis de decisão são binárias e inteiras. Para a eliminação de sub-rotas,
adicionaram-se as restrições (4.6), (4.7) e (4.8) da formulação de Miller et al. (1960).
Percebeu-se então que o modelo não direcionado criado, objetivo principal deste trabalho,
poderia ser reformulado com o objetivo de criar duas variantes adicionais (direcionada e mista).
Considerando a formulação apresentada anteriormente, através da equação (4.2) é possível definir a
direção pela qual um determinado troço é inspecionado. Por exemplo, considerando o segmento entre
os vértices A e B, substituindo a equação xAB + xBA = 1 por xBA = 1, definimos que só é possível
inspecionar este segmento de B para A. Se replicarmos esta ação apenas em alguns segmentos,
obtemos a variante mista, caso seja aplicado a todo o problema é criada a variante direcionada.


Problema do carteiro rural direcionado (PCRD)
Nas reuniões realizadas com a IP, foi sempre claro o interesse em manter o sentido pelo qual

os troços são atualmente visitados (por uma questão de facilidade na comparação com dados
históricos). Ao nível da otimização, esta prática é muito limitativa, uma vez que o modelo só pode alterar
a ordem pela qual os troços são inspecionados, ou seja, o potencial de otimização é inferior. No entanto,
deverá ser a empresa IP a tomar a decisão de manter ou não o sentido pelo qual os troços são
atualmente inspecionados, ponderando a potencial redução de custos com a necessidade de
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comparação com dados históricos. Assim, com o objetivo de satisfazer este requisito apresentado pela
IP, criou-se o modelo direcionado.


Problema do carteiro rural misto (PCRM)
Ao desenvolver o modelo não direcionado, percebeu-se que a solução ótima resultante da

resolução deste modelo não seria a solução ótima para a IP. Esta situação deve-se a um pormenor
muito simples, a existência de autoestradas. Na modelação do problema, apesar de terem sido
considerados dois troços (porque as autoestradas necessitam de ser inspecionadas em ambos os
sentidos), não foi definido o sentido em que a inspeção seria efetuada em cada uma dessas vias. Este
é um pormenor que no caso de estudo considerado, representa apenas uma variação na distância total
da solução de 1%, ou seja, mais 84km. Apesar da reduzida variação no valor da função objetivo,
considerou-se importante investir na aproximação do modelo à realidade. Assim, com o objetivo de
aproximar o modelo criado do sistema real modelado, decidiu-se criar a variante mista do problema do
carteiro rural.

Após o desenvolvimento do modelo de programação matemática, foi necessário proceder à
sua tradução para linguagem GAMS, de forma a resolvê-lo e obter soluções. Para este processo foi
necessário estudar vários trabalhos relativos a problemas semelhantes modelados em linguagem
GAMS, assim como um manual de utilizador de McCarl et al. (2014). Na fase de validação foram
realizados alguns testes e melhoramentos sucessivos ao modelo, passando por várias formas de
programação, até que a versão final tenha sido alcançada. Neste processo de validação, antes da
aplicação do modelo ao caso de estudo do distrito de Bragança, foram gerados e utilizados dados
fictícios para um problema de reduzida dimensão (apenas com 36 arestas). Por questões de
confidencialidade, o modelo aplicado em linguagem GAMS não será apresentado neste documento.

4.2 Recolha e tratamento de dados
Para que seja possível obter uma solução aplicável no sistema real, é necessário introduzir os
dados sobre os quais o modelo executará os cálculos (a qualidade da solução depende diretamente da
qualidade dos dados fornecidos). Pela quantidade de dados necessária e pelo formato em que os
mesmos necessitaram de ser transformados para a sua utilização no modelo, o processo de recolha e
tratamento de dados foi uma das fases que exigiu maior esforço na realização da presente dissertação.
A IP mantém uma base de dados geográfica relativa às entidades da Rede Rodoviária Nacional
na forma de geodatabases, com conjuntos de dados topologicamente coerentes e que permitem
representações adequadas a grandes escalas (por exemplo, os eixos de via das rotundas estão
representados através de várias entidades). Dado o pormenor posicional e o detalhe dos atributos
associados, os dados possibilitam representações cartográficas de grande rigor, que permitem
caracterizar toda rede. A IP também mantém um registo das rotas de inspeção de anos anteriores e
estabelece planos de inspeção empíricos com a indicação de percursos diários que orientam o
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processo de inspeção. Com base neste tipo de informação, pertencente à IP, iniciou-se o processo de
recolha e tratamento da informação e dados necessários à resolução do problema em estudo.
Os dados da IP foram cedidos em dois tipos de ficheiro: shapefile (conjunto de dados
geográficos em formato vetorial) e folha de cálculo (diário de operações). O ficheiro shapefile foi
processado no sistema de informação geográfica ArcGIS 10.1 (ESRI, 2011) e continha informação
geográfica detalhando a geometria e os atributos de toda a rede rodoviária (mapa da Rede Rodoviária
Nacional com a indicação dos troços a inspecionar). As entidades (segmentos de via) encontram-se
devidamente identificadas através de um código unívoco. A folha de cálculo foi processada em
Microsoft Excel e apresentava informação relativa às inspeções realizadas no ano de 2014
(nomeadamente a ordem e sentido pelo qual cada uma das vias foi inspecionada). A informação
necessária à resolução do modelo estava no conjunto de dados geográficos disponibilizado (a folha de
cálculo foi utilizada numa fase posterior).
Com base no modelo construído (e no conhecimento do formato que os dados deveriam
apresentar), iniciou-se a exploração da informação em ambiente ArcGIS. Após a realização de alguns
testes e perceção da ótica utilizada pela IP para representar os dados recolhidos, foi efetuada a tarefa
de edição de dados, uma vez que estes estavam orientados para saídas cartográficas, transformandoos numa versão simplificada da rede, com o cuidado de manter as relações topológicas existentes. A
título de exemplo, das opções consideradas e ações de edição implementadas nesta etapa de
processamento indicam-se as seguintes:
-

uma vez que no processo não será necessário considerar todos os pequenos segmentos
de via que definem uma rotunda convencional, esta pode, em termos da representação de
rotas, ser reduzida a um nó onde convergem diversas vias;

-

os pares de entidades paralelas do mesmo segmento de via a inspecionar podem ser
representados apenas por um, correspondente ao eixo de via;

-

relativamente à fragmentação das secções, foram unidas as secções separadas por limites
de distrito, enquanto os vértices existentes entre secções com a mesma designação foram
eliminados.

Verificou-se que as eventuais alterações à extensão dos segmentos de via resultantes destas
operações de edição eram irrelevantes para os valores de distâncias envolvidos no problema.
Para além de operações de simplificação descritas, foram ainda efetuadas algumas correções
(por exemplo, eliminação de percursos fora do âmbito da inspeção – deslocações para almoço dos
funcionários). Estas operações de simplificação foram efetuadas manualmente e a completude e
correção da topologia foram validadas através de uma estrutura interna de dados designada network
dataset, construída com recurso ao módulo de análise de redes Network Analyst em ambiente ArcGIS.
De forma a respeitar a metodologia do modelo desenvolvido, foram criados vértices adicionais
sobre a informação corrigida e simplificada, associando a cada um deles um atributo (para facilitar a
referenciação), como se pode observar na Figura 16. Durante este processo de tratamento de dados
foram ainda testadas algumas funcionalidades com o objetivo de encontrar o melhor procedimento para
recolha da informação necessária. Após algumas tentativas, definiu-se uma abordagem.
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Figura 16 - Levantamento de distâncias em ambiente de sistema de informação geográfica (Fonte: ArcGIS
Explorer)

Um tipo de dados deste modelo de otimização são os valores necessários para a construção
da matriz de distâncias. Estes dados não estavam presentes nos ficheiros disponibilizados pela IP, o
que implicou a sua recolha manual. Em ambiente ArcGIS recolheram-se as coordenadas ponto a ponto
(264 vértices), e iniciou-se a criação de uma matriz de distâncias numa folha de cálculo (Excel). O
preenchimento desta matriz representou aproximadamente um mês de trabalho, utilizando as
funcionalidades do ArcGIS em conjunto com o software Google Maps para recolher e validar
manualmente as distâncias relativas a 69.696 arestas (considerando o caso de estudo do distrito de
Bragança). O processo consistiu em recolher o valor da distância entre cada par de vértices através do
Google Maps (Figura 17).

Figura 17 – Levantamento de distâncias no Google Maps (Fonte: Google Maps)
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Paralelamente com o processo de recolha de dados, foi necessário proceder a uma validação
dos mesmos em ArcGIS. Este processo de análise foi efetuado para cada uma das distâncias
recolhidas. Por exemplo, nos troços a inspecionar, independentemente do percurso que apresente a
menor distância entre as duas coordenadas fornecidas, é necessário “forçar” o Google Maps a indicar
o percurso que represente o troço a inspecionar. Outro exemplo, em locais onde não é possível ou
permitido fazer inversão de marcha com o veículo de inspeção, foi necessária uma atenção especial
na recolha das distâncias, como se pode visualizar na situação apresentada na Figura 18.

Figura 18 – Processo de análise e validação manual na recolha de dados (Fonte: Google Maps)

Na maioria das situações, as coordenadas utilizadas representam o eixo da via em questão. Quando o
próximo segmento a inspecionar é no sentido contrário ao inspecionado anteriormente, é necessário
garantir que a distância considerada em deslocação entre os dois segmentos consecutivos respeita
uma correta inversão de marcha, e não apenas o cálculo da distância entre as coordenadas dos dois
vértices consecutivos na solução. Por vezes o Google Maps assumia a possibilidade do veículo fazer
inversão de marcha diretamente pelo separador central de uma autoestrada, sendo necessário garantir
manualmente o processo correto (como se demonstra na Figura 18).
Após o preenchimento da matriz de distâncias, utilizaram-se algumas técnicas de validação
com o objetivo de garantir a inexistência de erros de digitação dos valores de distâncias considerados.
Um dos procedimentos de validação aplicado, representado na Figura 19, consiste na utilização de
formatação condicional na folha de cálculo (escala de cores com base no valor das distâncias). Uma
vez que os vértices / coordenadas da matriz apresentam uma relação de proximidade e são sempre
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apresentados pela mesma ordem, ao realizar o seu preenchimento com valores relativos a distâncias,
há padrões identificáveis.

Figura 19 – Técnica de validação - formatação condicional

Desta forma, é possível identificar valores que se distingam do padrão em que estão
envolvidos, o que é indicativo de que algum erro ocorreu na sua digitação, como se demonstra na
Figura 20. Nesta situação (fictícia), a distância entre os nós n253 e n11 está incorreta, erro este
facilmente identificável através da utilização desta técnica de validação.

Figura 20 – Técnica de validação - formatação condicional (exemplo de erro de digitação)

Como segundo método de validação, utilizou-se uma amostragem aleatória de 500 elementos
num universo de 69.696, na qual não foi identificado qualquer tipo de erro. Com o modelo criado e os
dados recolhidos e tratados, o próximo passo é a obtenção da solução (na migração dos dados da folha
de cálculo para o software GAMS, foi também necessário um tratamento de formatação adicional).
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5 Resultados e discussão
Neste capítulo, apresentam-se as características numéricas da resolução das três variantes do
Problema do Carteiro Rural desenvolvidas e os resultados obtidos através da sua aplicação aos dados
do caso de estudo. Posteriormente são realizadas comparações entre as variantes desenvolvidas e
referências da literatura. Por fim, com base em dados da IP e assumindo alguns pressupostos, é
apresentada um análise de custos que permite a comparação entre o percurso da IP na inspeção de
2014 e os percursos derivados das soluções obtidas pelos três modelos desenvolvidos.

5.1 Apresentação da solução para as variantes do modelo
Após a recolha e tratamento dos dados, foi possível resolver o problema, utilizando o software
GAMS (GAMS Development Corporation, 2013) com recurso ao solver IBM ILOG CPLEX (GAMS
24.4.6; CPLEX 12.6.2.0) numa máquina Intel Core i5 2,30 GHz com 12 GB de memória RAM. A Tabela
2 apresenta alguns dados relativos à resolução do problema do carteiro rural não direcionado (PCRND).
Os valores são indicativos da dimensão do modelo GAMS e da relação entre o tempo de resolução do
modelo e a margem de otimalidade existente entre as soluções obtida e ótima. Considera-se a margem
de otimalidade como o majorante para o desvio absoluto ou relativo entre o valor da função objetivo da
solução obtida e da solução ótima. O tempo de CPU corresponde ao tempo de resolução do modelo
de otimização e o número de iterações está associado à procura branch and bound para atingir a
solução ótima.
Através da análise da Tabela 2, pode-se verificar que após 1 hora de resolução é possível obter
uma margem de otimalidade relativa inferior a 1%, ou seja, uma solução que difere da solução ótima
em apenas 13 km.
Tabela 2 – Características numéricas do modelo GAMS (PCRND)

Limite
Máximo CPU
(min)

Margem de
otimalidade
relativa

Margem de
otimalidade
absoluta (km)

Número de
Iterações

2

16,20%

273

32.330

10

9,37%

148

80.884

30

4,48%

67

202.708

60

0,88%

13

649.203

Número de
Variáveis

Número de
Equações

70.225

71.148

Apresentam-se na Tabela 3 os principais dados relativos à resolução da variante direcionada do
problema em GAMS. Verifica-se que a solução ótima para esta variante é obtida após 6,76 segundos.

49

Tabela 3 - Características numéricas do modelo GAMS (PCRD)

Limite
Máximo CPU
(min)

Margem de
otimalidade
relativa

Margem de
otimalidade
absoluta (km)

Número de
Iterações

Número de
Variáveis

Número de
Equações

0,11

0%

0

0

70.225

71.148

Os principais dados relativos à resolução da variante mista em GAMS encontram-se apresentados na
Tabela 4.

Tabela 4 - Características numéricas do modelo GAMS (PCRM)

Limite
Máximo CPU
(min)

Margem de
otimalidade
relativa

Margem de
otimalidade
absoluta (km)

Número de
Iterações

2

27,39%

530

4.112

10

5,19%

78

44.113

30

4,64%

70

87.839

60

0,72%

10

1.107.154

Número de
Variáveis

Número de
Equações

70.225

71.148

Para a variante mista, o modelo mais próximo do sistema real modelado, pode-se verificar que
após 1 hora de resolução é possível obter uma solução que difere da solução ótima em apenas 10 km,
o que representa apenas 0,72% de margem de otimalidade relativa (Figura 21).

Figura 21 – Resolução do modelo em GAMS – ficheiro .log
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Considerando os requisitos do tipo de problema modelado, a implementação desta solução no
sistema real seria aceitável. Na Tabela 5 apresentam-se os valores de margem de otimalidade relativa
e distância total relativos à resolução de cada variante do modelo do Problema do Carteiro Rural,
considerando um limite máximo de CPU de 6 horas.
Tabela 5 – Soluções obtidas para cada variante do Problema do Carteiro Rural

Modelo

Margem de
otimalidade
relativa (%)

Distância
total (km)

Tempo de CPU
(min)

Problema do Carteiro Rural Não Direcionado (PCRND)

0,0447

1.434

360

0

1.552

0,11

0,0059

1.454

360

Problema do Carteiro Rural Direcionado (PCRD)
Problema do Carteiro Rural Misto (PCRM)

Uma vez que a variante mista do modelo é a que mais se aproxima do sistema real modelado,
foi com base nela que se definiu a solução do problema abordado na presente dissertação. Esta
solução, com uma distância total de 1.454 km é apresentada pelo software GAMS num formato que
necessita de um tratamento adicional, como se pode visualizar na Figura 22.

Figura 22 – Formato da solução do modelo em GAMS

Para cada um dos 69.696 segmentos do problema em estudo (ligação entre cada par de
vértices), o modelo apresenta o valor da variável de decisão. Através da análise da Figura 22, pode-se
concluir que o segmento entre os vértices 45 e 63 está presente na solução final do problema, com
uma distância de 10.100 metros e inspecionado no sentido “vértice 45 - vértice 63”.
Este formato foi convertido em sequências ordenadas de nós georreferenciados no software
SIG, onde se efetuou uma observação de elevado detalhe com o objetivo de validar a solução
encontrada. Na Figura 23 apresenta-se esta solução, representada em ArcGIS.
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Figura 23 – Representação da solução final do problema (Fonte: IP, OpenStreetMap)

Note-se a utilização esporádica de troços de ligação (a azul) entre os segmentos a inspecionar,
alguns dos quais exteriores ao distrito de Bragança. Além da capacidade de mapeamento das rotas,
uma vantagem adicional na utilização do módulo de análise de redes como plataforma de visualização
de resultados em ArcGIS é a descrição textual do percurso, possibilitando a sua utilização como guia,
sem necessidade de processamento posterior.
Na Figura 23 não é possível obter detalhe suficiente relativamente ao sentido e ordem pela
qual as vias são inspecionadas. Desta forma, apresenta-se na Figura 24 um mapa de pormenor com
parte do plano de um dia de inspeção.
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Figura 24 - Mapa de pormenor com parte do plano de um dia de inspeção (Fonte: Google Maps - sem
escala)

Com o nível de detalhe apresentado nesta imagem é possível observar a sequência pela qual os troços
são visitados (de A para D). Neste caso particular, os segmentos AB e CD são vias a inspecionar,
enquanto o segmento BC é utilizado na solução apenas como movimentação auxiliar (segmento
percorrido sem inspeção).

5.2 Análise aos modelos desenvolvidos
Com o objetivo de averiguar a qualidade dos modelos desenvolvidos, foi efetuada uma análise
para as três variantes do problema do carteiro rural, comparando a variante não direcionada (objetivo
principal da presente dissertação) com resultados de problemas semelhantes descritos na literatura.
Considerando o problema do carteiro rural misto (PCRM), apresenta-se na Tabela 6 uma
análise de sensibilidade que relaciona a variação da margem de otimalidade relativa com a variação
da percentagem de arcos existentes no modelo (segmentos com sentido pré definido). Para o caso de
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estudo resolvido na presente dissertação, 8% das ligações existentes no modelo são arcos. A análise
efetuada teve por base a alteração da variante mista do problema do carteiro rural existente, através
da transformação aleatória de arestas em arcos (para a análise do modelo com 15% de arcos) e de
arcos em arestas (para a análise do modelo com 5% de arcos).
Tabela 6 – Análise de sensibilidade à variação da % de arcos existente no modelo PCRM

Limite
Máximo CPU
(min)

5% arcos

8% arcos

15% arcos

2

26,25%

27,39%

6,88%

10

25,62%

5,19%

4,81%

30

21,01%

4,64%

1,08%

60

19,85%

0,72%

0,57%

Margem de otimalidade relativa

Pela análise dos valores apresentados na Tabela 6, pode-se verificar a relação existente entre
a percentagem de arcos do modelo e a margem de otimalidade relativa obtida, ou seja, o aumento do
número de arcos, potencia a diminuição da margem de otimalidade relativa obtida, considerando o
mesmo limite máximo de tempo de CPU. O aumento do número de arcos existentes no modelo reduz
o número de possíveis soluções (uma aresta pode ser percorrida nos dois sentidos, enquanto um arco
apenas poderá ser percorrido em um dos sentidos), reduzindo a complexidade do modelo e
consequentemente os tempos de computação do mesmo.
Para as variantes direcionada e não direcionada do modelo, foram criados exemplos de teste
com 2.450 a 89.700 arcos / arestas (50 a 300 arcos / arestas pretendidas), registando a margem de
otimalidade relativa obtida e os tempos de computação correspondentes. Para os exemplos de teste
criados, os valores referentes ao comprimento das arestas / arcos foram atribuídos aleatoriamente com
o auxílio de uma folha de cálculo (valores entre 10 e 99), assim como a identificação das arestas / arcos
a inspecionar. Estes valores, apresentados na Tabela 7, permitem comprovar o bom desempenho
apresentado pelos modelos.
Tabela 7 – Comparação computacional entre o modelo direcionado (PCRD) e não direcionado (PCRND)

Número de
Exemplo arestas /
arcos
de teste

Modelo Não Direcionado

Modelo Direcionado

Número de
arestas /
arcos
pretendidos

Margem de
otimalidade
relativa

Tempo de
CPU (s)

Margem de
otimalidade
relativa

Tempo de
CPU (s)

1

2.450

50

0%

6,25

0%

1,69

2

9.900

100

0%

40,20

0%

4,78

3

22.350

150

0%

13,97

0%

64,30

4

39.800

200

0%

980,75

0%

192,91

5

62.250

250

0%

13.181

0%

184,53

6

89.700

300

0%

14.890

0%

1.442,61
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Por observação da Tabela 7, verifica-se que a variante direcionada do modelo apresenta uma
complexidade inferior, apresentando a solução ótima para os mesmos exemplos de teste em menores
tempos de computação. Nesta tabela são apresentados os resultados para alguns exemplos de teste,
no entanto é possível resolver ambos os modelos para um maior número de arestas / arcos e arestas
/ arcos pretendidos. Em alguns casos, é necessário realizar uma avaliação custo-benefício entre a
diminuição da margem de otimalidade relativa e o aumento do tempo de resolução do modelo. Por
exemplo, o exemplo de teste 6 demorou 14.890 segundos (aproximadamente 4 horas) a atingir a
solução ótima; no entanto, após 2.202 segundos (aproximadamente 37 minutos), a solução
apresentava uma margem de otimalidade relativa de apenas 0,69%.
Utilizando a variante não direcionada do problema do carteiro rural (PCRND), comparam-se os
resultados alcançados por este modelo com algumas referências da literatura (nas comparações
efetuadas, não foram utilizados os mesmos exemplos de teste). O modelo do problema do carteiro rural
não direcionado proposto é capaz de resolver problemas de maior dimensão comparativamente com
os resultados apresentados por Christofides et al. (1981), que criou a primeira formulação de
Programação Linear Inteira, aplicada com sucesso a instâncias do problema com 9 a 84 nós, 13 a 184
arestas e 4 a 78 arestas a inspecionar.
Relativamente à heurística de Frederickson (1979), uma das mais comuns na literatura desta
área, considere-se os resultados computacionais para algumas instâncias de Christofides et al. (1981)
e Corberán (1998), apresentados no trabalho de Hertz et al. (1999). Na Tabela 8 efetua-se uma
comparação entre os resultados da heurística de Frederickson, a heurística de Frederickson associada
ao algoritmo 2-opt e o modelo proposto (PCRND).
Tabela 8 – Comparação entre o modelo proposto (PCRND) e a heurística de Frederickson e Frederickson
+ 2-opt

Heurística de
Frederickson
Número Número de
de
arestas
Margem de Tempo
arestas3 pretendidas3 otimalidade de CPU
relativa
(s)
110
55
8,89%
0,01
(2.450)
(50)
216
82
6,76%
0,2
(9.900)
(100)
228
108
5,33%
0,2
(9.900)
(100)
186
132
0%
0,1
(22.350)
(150)

Heurística de
Frederickson + 2-opt
Margem de Tempo
otimalidade de CPU
relativa
(s)

Modelo Proposto
Margem de
otimalidade
relativa

Tempo
de CPU
(s)

0%

21,14

0%

6,25

0,28%

3.271

0%

40,20

1,62%

5.225

0%

40,20

0%

1.056

0%

13,97

Apesar dos testes efetuados ao modelo proposto não terem sido baseados nas mesmas
instâncias, pode-se concluir que o modelo proposto encontra a solução ótima para problemas de maior

3

Os valores apresentados entre parênteses indicam o número de arestas e arestas pretendidas referentes ao
modelo proposto.
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dimensão (número semelhante de arestas a inspecionar e número de arestas com uma ordem de
grandeza muito superior). No geral, os tempos de resolução do modelo proposto são inferiores aos das
restantes heurísticas indicadas.
Para comparar o desempenho do modelo proposto com resultados computacionais de estudos
mais recentes, apresenta-se na Tabela 9 os dados relativos à heurística de Pérez-Delgado (2007a)
para algumas instâncias de Christofides et al. (1981).

Tabela 9 - Comparação entre o modelo proposto (PCRND) e a heurística de Pérez-Delgado (2007a)

Heurística de PérezDelgado
Número Número de
de
arestas
Margem de Tempo
arestas3 pretendidas3 otimalidade de CPU
relativa
(s)
79
31
0%
1,82
(2.450)
(50)
110
67
7,92%
8,12
(2.450)
(50)
184
74
5,96%
15,8
(9.900)
(100)

Modelo Proposto
Margem de
otimalidade
relativa

Tempo
de CPU
(s)

0%

6,25

0%

6,25

0%

40,20

Através da análise da Tabela 9, e comparando com a heurística de Pérez-Delgado (2007a),
pode-se afirmar que o modelo proposto é capaz de encontrar a solução ótima para problemas de maior
dimensão, apresentando menores tempos de resolução.
Com base nos resultados obtidos nos exemplos de teste resolvidos pelo modelo proposto e em
algumas referências existentes na Literatura, conclui-se que o modelo apresenta um bom desempenho
(principalmente visível ao nível da dimensão dos problemas resolvidos e respetivos tempos
computacionais).

5.3 Discussão dos resultados para o caso de estudo de Bragança
Com a solução obtida, o objetivo seguinte é a comparação com o percurso de inspeção
efetuado pela IP no ano de 2014, de forma a possibilitar a realização de uma análise crítica comparativa.
Neste ponto, utilizou-se o segundo ficheiro disponibilizado pela IP em formato de folha de cálculo. Este
ficheiro continha muita informação relativa à inspeção de 2014, foi inclusive necessário entrar em
contacto com a IP para o esclarecimento de alguns dos conteúdos. Ao entender a organização e lógica
do documento, iniciou-se a tarefa de reconstituir o percurso de inspeção utilizado em Bragança no ano
de 2014. A IP atualmente não efetua as inspeções por áreas, mas sim em circuitos com início e fim em
(ou próximo de) Lisboa ou Coimbra. No entanto, foi possível criar um percurso aproximado, ignorando
as secções exteriores ao distrito e associando a ordem e sentido pela qual os troços interiores ao distrito
foram inspecionados.
Nesta secção descreve-se o trabalho de análise de dois cenários para cada um dos quatro
percursos existentes (soluções provenientes dos três tipos de modelos desenvolvidos e a solução
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utilizada pela IP em 2014). Os cenários têm por base duas opções: (i) o veículo regressar à sede após
a inspeção; ou (ii) pernoitar próximo do local em que terminou a inspeção. Para a realização desta
análise foram utilizados dados referentes à inspeção efetuada em 2014 e considerados alguns
pressupostos, como pode ser observado nas Tabelas 10 e 11.
Tabela 10 – Dados relativos à inspeção do ano de 2014

Dados de Inspeção em 2014
Distância inspecionada (Portugal)

14.000 km

Dias de inspeção (Portugal)

65 dias

Distância média inspecionada por dia (Portugal)

215,38 km / dia

Distância total percorrida (Bragança)

2.777 km

Distância inspecionada (Bragança)

1.055 km

% Distância percorrida em inspeção (Bragança)

38%

Velocidade média em inspeção (Portugal)

55 km/h

Velocidade média em movimentações (Portugal)

70 km/h

Velocidade média geral (Portugal)

64 km/h

Tabela 11 – Pressupostos gerais assumidos

Dados Gerais
Consumo de combustível do veículo
Preço do gasóleo4
Preço por km

0,1 L/km
1,3 €/L
0,13 €/km

Salário diário (por pessoa)

50 €

Preço de dormida/estadia (por pessoa, por dia)

20 €

Velocidade média Bragança - Coimbra - Bragança

100 km/h

Os dados presentes na Tabela 10 foram obtidos através da análise da informação recebida por parte
da IP (shapefile e diário de operações), enquanto os pressupostos apresentados na Tabela 11 foram
assumidos com base em valores médios verificados em Portugal no ano de 2014.
Com base nos dados e pressupostos apresentados, iniciou-se a construção dos cenários. Para
a opção 1, voltar a Coimbra, foi considerada a distância média de uma deslocação com inicio em
Bragança, viajar para Coimbra e regressar a Bragança, com o valor de 540 km. Para a opção 2, estadia

4

Valor do preço médio do gasóleo para o ano de 2014, consultado no site www.pordata.pt.

57

em Bragança, foi considerada a distância média entre a periferia e o centro do distrito, 80 km. Desta
forma, enquanto para a deslocação da opção 1, se assume uma velocidade média de 100 km/h (devido
ao tipo de vias em que a viatura circula durante o percurso), para a opção 2 utiliza-se o valor de
velocidade média em movimentações, 70 km/h. Com base na velocidade média e na distância, calculase o tempo utilizado em deslocações para cada um dos cenários. Considerando um dia de trabalho de
8 horas, retirando as horas utilizadas em deslocações, obtém-se o período de tempo disponível para
inspeção. Com o tempo disponível para inspeção e a velocidade média geral (64 km/h), calcula-se a
distância percorrida durante um dia, e consequentemente o número de dias necessários para concluir
o trabalho de inspeção. Com o número de dias necessários, define-se o número de deslocações, o
valor de salários a pagar e o custo de estadia (para a opção 1, voltar a Coimbra, considera-se que não
existe custo de estadia). O custo total de cada um dos cenários é obtido pela soma entre o custo da
deslocação (soma do número de quilómetros em inspeção e em deslocações multiplicado pelo preço
por km – 0,13 €/km), os salários (50 €/trabalhador/dia) e o custo de estadia (20 €/trabalhador/dia). Nesta
análise, optou-se por não considerar outro tipo de custos de menor relevância (por exemplo, custos de
manutenção / desgaste do veículo). Nas Tabelas 12, 13, 14 e 15, apresenta-se a análise aplicada ao
percurso de inspeção da IP em 2014 e às soluções / percursos obtidos através dos três modelos
construídos.
Tabela 12 – Análise de cenários para o percurso de inspeção da IP em 2014

Opção 1: Voltar a Coimbra

Opção 2: Estadia em Bragança

540 km

---

---

80 km

Velocidade média

100 km/h

70 km/h

Tempo em deslocações

5,4 horas

1,1 horas

Tempo em inspeção

2,6 horas

6,9 horas

167 km

441 km

16,6 dias

6,3 dias

361 €
(2.777 km)
1166 €
(8.970 km)

361 €
(2.777 km)
66 €
(504 km)

1.661 €

630 €

---

252 €

3.188 €

1.308 €

Distância Bragança-Coimbra-Bragança
Distância ao centro de Bragança

Distância total diária em inspeção
Dias de inspeção necessários
Distância em inspeção
Distância em deslocações
Salário dos 2 trabalhadores
Custo de estadia para 2 pessoas
Total
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Tabela 13 - Análise de cenários para o modelo não direcionado (PCRND)

Opção 1: Voltar a Coimbra

Opção 2: Estadia em Bragança

540 km

---

---

80 km

Velocidade média

100 km/h

70 km/h

Tempo em deslocações

5,4 horas

1,1 horas

Tempo em inspeção

2,6 horas

6,9 horas

Distância total diária em inspeção

167 km

441 km

Dias de inspeção necessários

8,6 dias

3,3 dias

186 €
(1.434 km)
602 €
(4.632 km)

186 €
(1.434 km)
34 €
(260 km)

858 €

325 €

---

130 €

1.646 €

676 €

Distância Bragança-Coimbra-Bragança
Distância ao centro de Bragança

Distância em inspeção
Distância em deslocações
Salário dos 2 trabalhadores
Custo de estadia para 2 pessoas
Total

Tabela 14 - Análise de cenários para o modelo direcionado (PCRD)

Opção 1: Voltar a Coimbra

Opção 2: Estadia em Bragança

540 km

---

---

80 km

Velocidade média

100 km/h

70 km/h

Tempo em deslocações

5,4 horas

1,1 horas

Tempo em inspeção

2,6 horas

6,9 horas

Distância total diária em inspeção

167 km

441 km

Dias de inspeção necessários

9,3 dias

3,5 dias

202 €
(1.552 km)
652 €
(5.013 km)

202 €
(1.552 km)
37 €
(282 km)

928 €

352 €

---

141 €

1.782 €

731 €

Distância Bragança-Coimbra-Bragança
Distância ao centro de Bragança

Distância em inspeção
Distância em deslocações
Salário dos 2 trabalhadores
Custo de estadia para 2 pessoas
Total
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Tabela 15 - Análise de cenários para o modelo misto (PCRM)

Opção 1: Voltar a Coimbra

Opção 2: Estadia em Bragança

540 km

---

---

80 km

Velocidade média

100 km/h

70 km/h

Tempo em deslocações

5,4 horas

1,1 horas

Tempo em inspeção

2,6 horas

6,9 horas

Distância total diária em inspeção

167,2 km

441 km

8,7 dias

3,3 dias

189 €
(1.454 km)
611 €
(4.696 km)

189 €
(1.454 km)
34 €
(264 km)

870 €

330 €

---

132 €

1.669 €

685 €

Distância Bragança-Coimbra-Bragança
Distância ao centro de Bragança

Dias de inspeção necessários
Distância em inspeção
Distância em deslocações
Salário dos 2 trabalhadores
Custo de estadia para 2 pessoas
Total

O resumo dos valores obtidos para cada um dos casos é apresentado na Tabela 16. Através
da sua análise, a primeira conclusão que se retira é o facto da opção 2, estadia em Bragança, ser
economicamente mais atrativa do que a opção de voltar a Coimbra. A opção 2, de pernoitar em
Bragança (para qualquer percurso considerado), representa uma redução de 72% relativamente à
distância total percorrida na opção 1, enquanto o custo é 59% inferior à alternativa de voltar a Coimbra.
Relativamente aos três modelos criados, ambos têm uma redução de custos estimada superior
a 40%, quando comparados com o percurso da IP no ano de 2014. O modelo direcionado é o que
apresenta a menor redução, uma vez que, como foi explicado anteriormente, o potencial de otimização
é limitado pela imposição dos sentidos de inspeção. Para os modelos não direcionado e misto, a
percentagem de redução é semelhante, o que se justifica pelo reduzido número de troços de
autoestradas existentes no caso de estudo do distrito de Bragança. No entanto, independentemente
dos resultados obtidos para o caso de estudo em questão, o modelo misto é o que permite a obtenção
da solução mais correta e aplicável ao sistema real.
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Tabela 16 – Análise comparativa entre as diferentes soluções / percursos

Análise comparativa
Opção 1: Voltar a Coimbra
km

€

% Redução €

Percurso da IP em 2014

11.747

3.188

0%

Modelo não direcionado

6.066

1.646

48%

Modelo direcionado

6.565

1.782

44%

Modelo misto

6.150

1.669

48%

Opção 2: Estadia em Bragança
km

€

% Redução €

Percurso da IP em 2014

3.281

1.308

0%

Modelo não direcionado

1.694

676

48%

Modelo direcionado

1.834

731

44%

Modelo misto

1.718

685

48%

Na Tabela 17 apresenta-se uma comparação considerando um circuito de inspeção fechado
(sem considerar deslocações a Coimbra ou local de estadia em Bragança) e sem considerar outros
fatores para além da distância (salário dos funcionários, custos de estadia, preço do combustível) entre
o percurso de inspeção da IP em 2014 e as soluções dos três modelos desenvolvidos. Para ambas as
opções abordadas (voltar a Coimbra ou estadia em Bragança), as percentagens de redução de custos
são iguais. Estes valores são justificados pelo facto da análise efetuada (custos e distância) ser
dependente do número de quilómetros da solução em circuito fechado. Por exemplo, o salário dos
trabalhadores e o custo da estadia dependem do número de dias necessário para efetuar a inspeção,
que por sua vez depende apenas da distância total do percurso em circuito fechado (uma vez que as
velocidades médias consideradas são iguais para ambos os cenários).
Tabela 17 - Comparação em “circuito fechado” entre percursos / soluções

Tipo de percurso / solução Distância total do percurso fechado (km)

Margem de otimalidade
relativa (%)

Percurso da IP em 2014

2.777

---

Modelo não direcionado

1.434

0,0447

Modelo direcionado

1.552

0

Modelo misto

1.454

0,0059

Através da análise da Tabela 17, é possível verificar que qualquer um dos modelos propostos
apresenta uma redução na distância total do percurso superior a 1.200 km, o que equivale a uma
redução próxima dos 50%.
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6. Conclusão
O atual circuito de inspeção utilizado pela IP foi criado empiricamente, sofrendo alguns
ajustamentos a cada novo processo de inspeção. O problema em estudo neste trabalho é a criação de
um modelo de otimização que apresente como solução um circuito de inspeção que minimize os custos
totais da operação, respeitando algumas restrições técnicas inerentes ao mesmo. Ao longo deste
documento foram apresentados vários conceitos, metodologias e teorias científicas que contribuíram
para uma melhor compreensão do problema em estudo. As secções dedicadas ao modelo de
programação matemática e à Teoria dos Grafos permitiram a transformação do problema real numa
representação esquemática mais simples e objetiva. Posteriormente estudaram-se os vários tipos de
Problemas de Rotas existentes na literatura, os Problemas de Rotas em Arcos e os Problemas de Rotas
em Nós. Ao explorar cada um dos tipos de problemas, concluiu-se que o mais adequado é o Problema
do Carteiro Rural (PCR), uma vez que permite a existência em simultâneo de arestas (utilizadas apenas
para movimentações entre vértices) e arestas pretendidas (troços da rede a inspecionar). Depois de
identificado o tipo de problema em que se insere o problema real em estudo, efetuou-se uma revisão
mais detalhada aos desenvolvimentos ocorridos nos últimos anos na literatura científica e
apresentaram-se as propostas de formulação matemática consideradas mais adequadas para a sua
representação. Considerando os resultados computacionais de cada uma das formulações analisadas,
o modelo de programação matemática utilizado baseou-se na formulação de Monroy-Licht et al. (2014)
– Model on the nodes, com a utilização da formulação de Miller et al. (1960) para a eliminação de subrotas. Após a definição do modelo de programação matemática a utilizar para a modelação do
problema, procedeu-se à sua tradução para linguagem GAMS. Ao resolver o problema através da
aplicação do modelo não direcionado, concluiu-se que a solução proveniente deste modelo não poderia
ser corretamente aplicável no processo de inspeção. O facto de existirem troços de autoestrada, que
só podem ser inspecionados num determinado sentido, impede que este modelo possa ser aplicado na
resolução do problema real. Assim, decidiu-se criar os modelos direcionado e misto (de forma a
aproximar o problema dos requisitos da IP e do sistema real modelado, respetivamente).
Após a criação do modelo, foram realizadas algumas análises e testes para problemas com
2.450 a 89.700 arcos / arestas (50 a 300 arcos / arestas pretendidas). Para o modelo misto, foi analisada
a relação entre a percentagem de arcos do modelo e as margens de otimalidade relativa obtidas,
considerando os mesmos tempos de computação. Com base na análise, verifica-se que o aumento do
número de arcos existentes no modelo reduz o número de possíveis soluções (uma aresta pode ser
visitada nos dois sentidos, enquanto um arco apenas poderá ser visitado em um dos sentidos),
reduzindo a complexidade do modelo e consecutivamente os tempos de computação do mesmo.
Posteriormente, procedeu-se à comparação direta entre o modelo direcionado e não direcionado, com
base nos mesmos tempos computacionais e para os mesmos exemplos de teste. Desta forma foi
possível verificar que o modelo direcionado apresenta uma complexidade bastante inferior ao modelo
não direcionado, resolvendo o mesmo problema em menores tempos computacionais. Nesta análise
foram resolvidos à otimalidade exemplos de teste até um máximo de 89.700 arcos / arestas (300 arcos
/ arestas pretendidas), no entanto é possível resolver ambos os modelos para um maior número de
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arestas / arcos e arestas / arcos pretendidos. Destaca-se ainda a importância de perceber com clareza
o objetivo do problema modelado. Existem situações em que é necessário realizar uma avaliação custobenefício entre a diminuição da margem de otimalidade relativa e o aumento do tempo de resolução do
modelo. Na presente dissertação, por exemplo, o modelo não direcionado demorou 14.890 segundos
(aproximadamente 4 horas) a atingir a solução ótima para o exemplo de teste 6. No entanto, após 2.202
segundos (aproximadamente 37 minutos) a solução apresentava uma margem de otimalidade relativa
de apenas 0,69%.
As análises descritas anteriormente baseiam-se na comparação interna entre os três modelos
desenvolvidos. De forma a possibilitar a comparação com referências da literatura, utilizou-se como
referência a variante não direcionada do modelo. Nas comparações efetuadas, não foram utilizados os
mesmos exemplos de teste. A análise comparativa baseia-se apenas nas dimensões do problema, nas
margens de otimalidade relativa obtidas e nos tempos computacionais alcançados. Com base nesta
comparação, concluiu-se que o modelo do problema do carteiro rural não direcionado (PCRND)
proposto apresenta uma capacidade superior à Programação Linear Inteira apresentada por
Christofides et al. (1981). Para um máximo de 184 arestas e 78 arestas a inspecionar apresentadas
por Christofides et al., o modelo proposto resolveu exemplos de teste com 89.700 arcos / arestas e 300
arcos / arestas pretendidas. Uma vez mais, destaca-se a capacidade do modelo para a resolução de
problemas de maior dimensão em tempos computacionais aceitáveis. Relativamente à heurística de
Frederickson (1979) e Frederickson associada ao algoritmo 2-opt, conclui-se que o modelo proposto
encontra a solução ótima para problemas de maior dimensão, geralmente com tempos de resolução
inferiores. Por fim, de forma a efetuar uma análise com resultados computacionais de estudos mais
recentes, utilizou-se o trabalho de Pérez-Delgado (2007a). Verifica-se que o modelo proposto é capaz
de encontrar a solução ótima para problemas de maior dimensão, apresentando tempos de resolução
inferiores. De acordo com os resultados das análises efetuadas, conclui-se que o modelo apresenta
um bom desempenho.
Para além do desempenho do modelo, a qualidade dos dados sobre os quais o modelo executa
os cálculos assume um papel de elevada importância. Neste estudo foi necessário proceder à recolha
dos dados geográficos (por exemplo, coordenadas e distâncias) e ao seu tratamento (transformar a
informação recolhida num formato legível pelos diversos softwares / plataformas envolvidas – GAMS,
ArcGIS, Excel, Google Maps). Devido à quantidade de dados envolvidos e à reduzida compatibilidade
e integração existente entre os softwares / plataformas utilizadas, todos os valores foram introduzidos
manualmente. Com o objetivo de validar os dados recolhidos, foram utilizados alguns métodos de
validação (por exemplo, formatação condicional, amostragem).
Considerando o problema em estudo e os diferentes modelos apresentados para a sua
resolução, verifica-se que o modelo não direcionado é o que apresenta a melhor solução (menor
distância total percorrida), no entanto não é aplicável no sistema real (devido à existência de segmentos
de autoestrada). Dos restantes três percursos, ambos os modelos apresentam melhores resultados do
que o percurso de inspeção da IP utilizado no ano de 2014 (este percurso praticamente não sofre
alterações de ano para ano, o que permite afirmar que será praticamente igual ao percurso a utilizar no
presente ano - 2017). Desta forma, a decisão da solução a implementar na empresa Infraestruturas de
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Portugal será entre o modelo direcionado e misto. Neste ponto é necessário fazer uma ponderação
entre estes dois modelos. Com a implementação do modelo direcionado, a empresa mantém os
sentidos de inspeção e apenas altera a ordem pela qual os troços são inspecionados, conseguindo
comparar os valores obtidos com o histórico de inspeção de anos anteriores e reduzindo os custos em
44% relativamente ao percurso atualmente utilizado (valores estimados com base nos pressupostos
assumidos e apresentados anteriormente). Ao optar pelo modelo misto, existem troços da solução que
serão inspecionados em sentido contrário ao efetuado em inspeções anteriores, perdendo a
possibilidade de comparar com os registos históricos existentes, no entanto possibilita uma redução de
custos em 48%. Comparando diretamente os dois modelos (direcionado e misto), e considerando o
caso de estudo abordado (distrito de Bragança), o percurso do modelo misto possui uma distância total
6% inferior ao modelo direcionado. Este valor poderá parecer reduzido, mas considerando a totalidade
da inspeção à Rede Rodoviária Nacional, torna-se mais significativo. O modelo misto possui ainda a
vantagem de definir os troços que terão um sentido predefinido, ou seja, tal como as autoestradas, é
possível definir outros troços cujo sentido não possa ser alterado pelo modelo. No entanto, à medida
que são adicionados sentidos predefinidos, o potencial de otimização reduz.
Um futuro desenvolvimento deste trabalho é a sua extensão à totalidade da Rede Rodoviária
Nacional. No presente trabalho foi estudada a aplicação do modelo a uma zona de Portugal, o distrito
de Bragança, no entanto o potencial de otimização do modelo quando aplicado à totalidade da Rede
Rodoviária Nacional é superior. O pressuposto assumido neste trabalho é a divisão de Portugal em
clusters, e a aplicação do modelo a cada um desses clusters, otimizando o percurso de inspeção
nesses locais. No entanto, ao aplicar o modelo à totalidade da rede, seria possível um potencial de
otimização superior. Para que este aumento de escala seja bem sucedido, é importante que o processo
de recolha e tratamento de dados seja otimizado e automatizado (na medida do possível).
Relativamente ao modelo, o mesmo deverá incorporar restrições que o aproximem da realidade do
processo de inspeção da IP (por exemplo, criação de planos diários de inspeção) e o software GAMS
deverá ser integrado com a atual tecnologia da empresa, facilitando os processos inerentes à
transferência e compatibilidade de dados.
Uma outra capacidade que se pretende desenvolver é a integração do gerador de soluções
com os sistemas de bordo, de forma a que seja possível, em tempo real, gerar alterações ao plano por
motivos imprevistos de trânsito ou acidente.
Obviamente existem limitações, nomeadamente a capacidade do modelo e a resolução do
mesmo em tempo útil, mas pelo desenvolvimento da capacidade de cálculo dos computadores e / ou
por melhoramentos ao modelo, acredita-se que seja possível a aplicação futura à totalidade da Rede
Rodoviária Nacional.
Como sugestão de melhoria aos processos de gestão de ativos da IP, considera-se relevante
a realização de um estudo relativamente à viabilidade de aluguer do equipamento Perfilómetro Laser.
Uma vez que as inspeções só poderão ocorrer nos meses de Verão, identifica-se uma oportunidade de
capitalização do investimento associado ao aluguer deste equipamento nos meses de Inverno (para
empresas que atuem em países onde a estação das chuvas não seja coincidente com Portugal).
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A presente dissertação de mestrado apresenta contributos para a Academia e para a empresa
Infraestruturas de Portugal.
Academia:
Desenvolvimento de três modelos na área dos Problemas do Carteiro Rural (para as variantes não
direcionada, direcionada e mista), baseado nos modelos de Monroy-Licht et al. (2014) e Miller et al.
(1960). Para além do modelo matemático e metodologia de resolução, estes modelos foram
representados em linguagem GAMS. O presente estudo foi apresentado no IO 2015 – XVII Congresso
da APDIO (setembro de 2015, Portugal), no ICORES 2016 – International Conference on Operations
Research and Enterprise Systems (janeiro de 2016, Itália) e na II Conferência Nacional de Geodecisão
(maio de 2016, Portugal).
Infraestruturas de Portugal:
Apresentação de uma proposta com potencial de redução de custos e otimização do processo de
inspeção da Rede Rodoviária Nacional. O presente trabalho representa o primeiro passo para o
desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Decisão.
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