
I 

 

 

 

 

  
     

Melhoria do Planeamento de Transporte para Redução 
da Distância em Vazio 

Caso da Transportes Heitor & Carlos 

 

  

  
  

 João Bernardo Cruz Diniz de Andrade Viegas 

 

  
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

 

Engenharia e Gestão Industrial 

 

Orientador: Profª. Tânia Rodrigues Pereira Ramos 

 

 

 Júri  

 

 Presidente: Prof.ª Mónica Duarte Correia de Oliveira 

Orientador: Prof.ª Tânia Rodrigues Pereira Ramos 

Vogal: Prof. Miguel Jorge Vieira 

 

 

Dezembro 2019 



II 

 

Agradecimentos 

 Primeiramente agradeço à Professora Tânia Ramos, por ter aceite em ser orientadora 

desta dissertação. Agradeço também todo o seu apoio, a sua exigência, força e motivação ao 

longo deste trabalho, que foram fundamentais. 

 Agradeço à empresa THC, na figura do Sr. Carlos Teixeira por me ter proporcionado a 

oportunidade de desenvolver este trabalho num contexto real empresarial e pela sua 

disponibilidade. Um obrigado também a todos os colaboradores da empresa que me ajudaram 

a sentir integrado na dinâmica da empresa, com especial destaque para a equipa do 

departamento de tráfego e ao Luís Martins, que foram essenciais ao tentarem fornecer-me a 

maior quantidade possível de conhecimentos e demonstrando uma grande disponibilidade em 

responder às minhas dúvidas. 

 Agradeço aos meus amigos de sempre e aqueles que o curso me proporcionou, numa 

sempre difícil mudança de curso, e que foram essenciais pelo seu apoio incondicional e pelos 

momentos de alegria partilhados ao longo destes anos académicos. 

 Um obrigado especial também à Equipa de Futebol da Associação de Estudantes do 

Instituto Superior Técnico, do qual fiz parte desde que entrei no Técnico em 2011. Para além 

de me dar a oportunidade de praticar um desporto que amo, proporcionou-me uma jornada de 

grande companheirismo e união, culminadas com grandes vitórias e essencialmente grandes 

amizades. 

 Por último, mas sempre em primeiro lugar, um grande obrigado à minha família! 

Obrigado por serem os meus pilares! Obrigado à minha mãe Ana e ao meu pai Luís por ao 

longo destes anos me terem acompanhado e apoiado incondicionalmente as minhas escolhas 

ajudando-me sempre a seguir o melhor caminho. Obrigado às minhas irmãs Catarina e 

Mariana pela vossa constante boa disposição, animação e amizade. 

O meu mais genuíno agradecimento a todos os que me acompanharam nesta 

importante etapa da minha vida!  

 

 

 

 

 

 



III 

 

Resumo 

Num mundo cada vez mais global e competitivo, as empresas são constantemente 

forçadas a melhorar a eficiência das suas operações, caso queiram fazer perdurar os seus 

negócios. Com clientes cada vez mais exigentes que necessitam de ter o produto certo, no local 

certo e no momento certo, o transporte tornou-se numa das atividades mais importantes numa 

cadeia de abastecimento e, devido ao seu grande impacto do dia-a-dia das empresas, a 

otimização dos transportes tem sido uma das áreas que tem suscitado maior interesse. 

Foi neste contexto que surgiu este trabalho na Transportes Heitor & Carlos, empresa 

prestadora de serviços logísticos e de transportes. Esta dissertação pretende melhorar o seu 

planeamento de rotas, tendo como principal objetivo reduzir o número de quilómetros em vazio 

efetuados pelos seus veículos de frota própria. 

Após a caracterização da empresa e a sua situação atual, verificou-se que este caso de 

estudo beneficiaria da aplicação de um método heurístico a fim de se atingir o principal objetivo. 

Foram avaliados três cenários diferentes, nos quais se varia a alocação das diferentes 

cargas disponíveis pelos três veículos próprios. Os resultados obtidos sugerem que caso a 

empresa obtivesse com antecedência a informação relativa às diferentes cargas junto dos seus 

clientes, poderia reduzir o número de quilómetros em vazio percorridos e como consequência 

reduzir os seus custos em cerca de 10%. Com esse propósito é sugerido um plano de descontos 

a aplicar como contrapartida da partilha de informação das cargas por parte dos clientes. 

 

 

Palavras-chave: Transporte, Vehicle Routing Problem, Planeamento de rotas, 

Deadheading. 
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Abstract 

 In an increasingly global and competitive world, companies are constantly forced to 

improve the efficiency of their operations if they are to endure their business. With increasingly 

demanding customers needing to have the right product, at the right place and at the right time, 

transportation has become one of the most important activities in a supply chain, and because of 

its huge impact on daily basis for companies, transport optimization has been one of the areas 

that has attracted the most interest. 

 It was in this context that this work arose at Transportes Heitor & Carlos, a company 

that provides logistics and transportation services. This dissertation aims to improve their route 

planning, with the main objective of reducing the number of empty kilometers made by their own 

fleet vehicles. 

 After characterizing the company and its current situation, it was found that this case 

study would benefit from the application of a heuristic method in order to achieve the main 

objective. 

 Three different scenarios were evaluated, in which the allocation of the different loads 

available by the three own vehicles varies. The results suggest that if the company obtained 

information about the different loads from its customers in advance, it could reduce the number 

of empty kilometers traveled and thus reduce its costs by about 10%. For this purpose, a discount 

plan is suggested to be applied as a counterpart to the sharing of cargo information by customers. 

 

 

 

 

Key words: Transportation, Vehicle Routing Problem, Route Planning, Deadheading. 
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1 Introdução 

O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar a dissertação ao leitor. Este encontra-

se subdividido em três secções: a secção 1.1 que contextualiza o problema abordado, a secção 

1.2 que define os objetivos a alcançar com o desenvolvimento da dissertação e por último, a 

secção 1.3 que descreve a estrutura do documento. 

No término deste capítulo, tenciona-se que o leitor tenha uma visão geral sobre o 

trabalho realizado ao longo desta dissertação e que compreenda o encadeamento das etapas 

realizadas. 

 

1.1 Contextualização do Problema 

O mercado de transporte de mercadorias é extremamente relevante na sociedade atual 

e tem um impacto muito significativo na sua economia. Segundo dados da Comissão da União 

Europeia recolhidos em 2016, o transporte terrestre representa 49,3% de todo o tipo de 

transportes utilizados entre os 28 países constituintes da União Europeia (Union européenne and 

Comission européenne, 2018).  

A crise económica que assolou a Europa aliada ao aumento de competitividade entre 

empresas de distribuição, dos preços de combustível e impostos e essencialmente da exigência 

de qualidade cada vez maior por parte dos clientes, levam a que as empresas procurem 

constantemente aumentar a sua eficiência ao nível da distribuição através da melhoria do seu 

planeamento logístico (Juan et al, 2014).  

O transporte rodoviário é o modo mais utilizado para movimentar mercadorias em 

Portugal. Segundo dados do IMT (2018c), o número de empresas em atividade tem apresentado 

um decréscimo desde 2010, com muitas insolvências derivadas da crise económica, sendo que 

em 2016 encontravam-se ativas em solo nacional 7095 empresas. Tal como ocorreu com o 

número de empresas, a crise económica também afetou a influência deste meio de transporte 

quando comparado com outros tais como o transporte aéreo e marítimo. Segundo dados do IMT 

(2018d), em 2015, 86,4% do transporte de mercadorias era realizado por via rodoviária, contra 

os 91,8% registados em 2008. 

O problema a estudar na presente dissertação e que foi proposto pela empresa 

Transportes Heitor & Carlos (THC) é precisamente relacionado com a área de transportes. Sendo 

esta uma pequena empresa prestadora de serviços de transporte e logística, pretende melhorar 

o seu processo de definição de rotas do serviço de transporte nacional e internacional, 

nomeadamente reduzir o número de quilómetros percorridos pelos seus veículos em vazio de 

modo a tornar-se mais eficiente e lucrativa. 
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Este tipo de problemas de rotas de veículos, conhecidos como Vehicle Routing Problems 

(VRP), são comuns e ocorrem diariamente em todos os distribuidores e prestadores de serviços 

de transportes em todo o mundo. Por se tratar de uma temática tão desafiante e com muitas 

restrições para solucionar casos reais, ao longo dos anos foram surgindo estudos cada vez mais 

inovadoras nesta área da Investigação Operacional. 

Na presente dissertação pretende-se analisar as possíveis melhorias no planeamento de 

serviços de distribuição, com a implementação de um método heurístico que ajude a definir a 

melhor sequência de cargas de modo a diminuir a distância percorrida em vazio pelos veículos. 

 

 

1.2 Objetivos da Dissertação 

Após a contextualização do problema, é essencial clarificar quais os objetivos da presente 

dissertação. Apesar do foco principal do trabalho ser o melhoramento do planeamento de rotas, 

tendo em vista a minimização da distância percorrida em vazio, existem também outros objetivos 

que se pretendem alcançar com a elaboração deste trabalho: 

• Caracterização detalhada do processo operacional do serviço de transporte da THC; 

• Análise da situação atual do serviço de transporte, incindindo nos veículos da frota 

própria; 

• Proposta de um método heurístico para o planeamento de rotas tendo em vista a 

minimização da distância percorrida em vazio (deadheading); 

• Implementação do método heurístico desenvolvido; 

• Estudar diversos cenários que possibilitem melhorar a eficiência dos veículos de frota 

própria, reduzindo o deadheading e permitindo obter melhores resultados do que os 

atuais da empresa e que possam ser apresentados como proposta final à THC. 

 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

A presente dissertação é dividida pelos seguintes capítulos: 

 

 Capítulo 1 – Introdução 

No atual capítulo, é realizada a contextualização do problema, a apresentação dos 

objetivos do trabalho e a sua estrutura. 
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 Capítulo 2 – Caso de Estudo 

Neste capítulo é apresentada a empresa THC. Para esse fim, é feita uma 

contextualização histórica, uma descrição da sua evolução, da sua rede e estrutura e ainda do 

seu principal serviço: o transporte nacional e internacional. É colocado ênfase no processo 

operacional deste serviço, identificando os principais desafios e pontos de possível melhoria. 

 

Capítulo 3 – Revisão da Literatura 

Após a identificação do problema, neste capítulo é feito um levantamento do estado da 

arte da temática do planeamento de rotas, mais concretamente o problema VRP e as suas 

variantes, explorando ainda algumas técnicas de resolução dos mesmos. 

 

 Capítulo 4 – Metodologia 

Neste capítulo, com base em estudos realizados para resolver problemas semelhantes 

explanados no capítulo anterior, é abordada e explicada a metodologia aplicada para resolver o 

problema da THC. 

 

Capítulo 5 – Resultados 

O capítulo 5 apresenta os resultados do estudo da aplicação do método heurístico 

explicado no capítulo anterior e confronta os valores originais com os valores dos três cenários 

avaliados. Esta comparação aborda o número de quilómetros percorridos em vazio, a distância 

total percorrida, o número de cargas alocadas a cada veículo, os custos associados aos 

combustíveis, entre outros parâmetros.  

 

Capítulo 6 – Conclusões 

No sexto e último capítulo apresentam-se as conclusões da dissertação assim como 

possíveis estudos futuros. 
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2 Caso de Estudo 

Este capítulo tem como finalidade caracterizar a atividade da empresa Transportes Heitor 

& Carlos, Lda., descrever a atual operação logística e identificar possíveis pontos de melhoria. 

Para tal, na secção 2.1 é narrada a história da empresa, a sua estrutura organizacional e a sua 

evolução ao longo dos últimos anos de atividade. Na secção 2.2 é caracterizada a sua rede de 

operações e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Na secção 2.3 é feita uma análise aos 

processos operacionais existentes, enquanto que na secção 2.4 é analisada com especial 

atenção a operação de transporte e as rotas efetuadas pela delegação de Lisboa, de modo a 

identificar o problema que será alvo de análise nesta dissertação. Por fim, na secção 2.5 é 

realizada uma reflexão do caso de estudo apresentado. 

 

2.1 A Empresa Transportes Heitor & Carlos 

A Transportes Heitor & Carlos, Lda. foi fundada em dezembro de 1998 em Arranhó, no 

concelho de Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, com capital 100% nacional no valor de 

300.00€. Os sócios fundadores são os irmãos Carlos Teixeira e José Teixeira em parceria com 

Mário Heitor, cada qual com 50% de participação na empresa. Mais tarde, em 2008, Mário Heitor 

vende a sua quota ao grupo SGR Ambiente, SGPS, S.A. (uma empresa de gestão de resíduos 

ambientais) e o capital social é aumentado para 850.000€. 

A THC é uma empresa prestadora de serviços vocacionados para o transporte rodoviário, 

em território nacional e europeu, de todo o tipo de mercadorias, exceto fluídos voláteis e 

perigosos, abrangendo também os serviços de apoio logístico às atividades integradas da cadeia 

de distribuição. Os serviços prestados podem dividir-se em quatro grupos: 

 

• Transporte Nacional e Internacional: Carga geral completa; Carga em temperatura 

controlada; Transporte a granel; Transporte de produtos alimentares perecíveis; 

Contentores; Grupagem; Gestão de paletes; Serviços dedicados; 

 

• Distribuição: Grupagem; Cobertura nacional; 

 

• Logística: Armazenamento; Receção de mercadorias; Gestão de stocks; Preparação de 

encomendas; Cross-docking; Expedição; 

 

• Co-packing: Etiquetagem, Reembalagem, Pesagem e contagem. 
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O serviço Transporte Nacional e Internacional representa cerca de 95% do negócio da 

empresa. O serviço de Distribuição, que contempla o transporte desde o armazém ao destinatário 

em pequenas carrinhas ou reboques, juntamente com os serviços de Logística e Co-packing 

representam apenas 5% do negócio da THC. 

À medida que a empresa foi-se consolidando no mercado, foi necessário expandir para a 

zona norte do país com a construção de novas instalações na Maia em 2004, fazendo face ao 

crescente número de serviços nessa região. Devido ao crescimento da empresa, e por 

consequente, à necessidade de aumentar o número de trabalhadores, a THC moveu a sua sede 

desde Arranhó para o parque industrial das Corredouras na Arruda dos Vinhos, em 2007, e 

mantendo-se até aos dias de hoje. A aquisição mais recente da empresa, foi um novo armazém 

no Seixal em 2008. 

Atualmente, a empresa conta nos seus quadros com 19 colaboradores, encontrando-se 

distribuídos da seguinte forma: 3 na Maia, 1 no Seixal e 15 na Arruda dos Vinhos, sendo que 

alguns funcionários executam várias funções diferentes. O organograma representado na figura 

1 demonstra como está estruturada a empresa. 
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Departamento 
Comercial e 

Logística

Delegação 
Lisboa

Responsável 
Logística

Responsável 
Armazem

Delegação 
Porto

Responsável 
Logística

Departamento 
Administrativo e 

Financeiro

Diretor 
Financeiro

Responsável 
Contabilidade

Responsável 
Tesouraria

Responsável 
pelos 

Pagamentos

Responsável 
pela 

Cobranças

Responsável 
Recursos 
Humanos

Responsável 
Faturação

Departamento 
Tráfego

Delegação 
Lisboa

Diretor de 
Serviços

Operador de 
Tráfego

Motoristas

Delegação 
Porto

Diretor 
de 

Serviços

Operador 
de Tráfego

Departamento 
Qualidade

Gestor de 
Qualidade

Figura 1 - Organograma THC (Fonte: THC 2018) 
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Com as melhorias atuais do panorama macroeconómico do país, após a crise económica 

que assolou Portugal no período de 2010 – 2014 e teve grande impacto no área dos transportes 

por ser essencialmente uma atividade Business-to-Business, a THC tem-se estabilizado no 

mercado nacional nos 3 últimos anos, com uma faturação média de cerca de 5,9 milhões de 

euros, um número de clientes anual médio de 650 e um número médio anual de transportes de 

10900. O primeiro facto pode ser comprovado pelo gráfico da figura 2, que exibe a variação do 

volume de vendas desde 2008 até 2017. Segundo os dados analisados, é notório verificar que a 

empresa foi significativamente afetada pela crise económica, verificando-se uma queda abrupta 

das receitas da empresa, de 12,7 milhões de euros em 2010 para 5,7 milhões de euros em 2014, 

o que representa uma queda de cerca de 45%. Após o término desse período existiu uma 

pequena melhoria no ano de 2015, em cerca de 116% em comparação com 2014. Era esperada 

que esse sinal de melhoria continuasse nos anos seguintes, mas tal não aconteceu, sendo que 

nos anos seguintes a empresa diminui as suas receitas para valores menores que 6 milhões de 

euros. 

 

 

O segundo facto mencionado anteriormente, relativo ao número de diferentes clientes que a 

empresa possui, é demonstrado no gráfico da figura 3. Verificando-se os dados expostos, 

constata-se que tal como o gráfico anterior, existe uma redução constante no período de 2010 – 

2014 de cerca de 870 clientes diferentes para cerca de 580, uma vez que parte dos clientes eram 

pequenas empresas que fecharam. No triénio 2015 – 2017, apesar de existir um crescente 

número de clientes diferentes, as receitas não acompanham esse crescimento, sendo similares 

aos anos de 2013 e 2014, uma vez que os clientes requisitam mais serviços, mas de valor mais 

baixo. 
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Relativamente ao número de cargas, ou seja, viagens dos veículos (cada carga é uma 

viagem), a sua evolução é demonstrada no gráfico da figura 4. Os dados deste gráfico sustentam 

a informação dos gráficos anteriores, ou seja, constatasse que no triénio 2015 – 2017 apesar de, 

em média, o número de cargas ser maior do que no biénio 2013 – 2014, isso não significa que 

as receitas que daí advêm sejam maiores. 

 

 

 

 

 

22548
21117 21363

18142

14143

10722
9744

11603
10790 10315

0

5000

10000

15000

20000

25000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
º 

d
e

 C
ar

ga
s

765
815

864 881

770

574 585

691
650

616

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
º 

d
e 

C
lie

n
te

s 
D

if
er

en
te

s

Figura 4 - Número de cargas da THC, de 2008 a 2017 (Fonte: Adaptado de THC, 2018) 

Figura 3 - Número de clientes diferentes da THC, de 2008 a 2017 (Fonte: Adaptado de THC, 
2018) 
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2.2 Estrutura da rede THC 

A estrutura da rede da THC tem vindo a manter-se constante desde a abertura do 

armazém no Seixal em 2008. Excetuando no período entre 2009 e 2013, quando foram abertas 

duas filiais em Espanha, mais propriamente em Madrid e Galiza, mas que por terem um número 

de serviços reduzido e consequentemente não apresentarem resultados rentáveis, acabaram 

por fechar. Atualmente, a rede da THC é constituída por dois escritórios na Arruda dos Vinhos e 

na Maia e ainda três armazéns na Arruda dos Vinhos, Maia e Seixal. A figura 5 representa como 

estão distribuídos geograficamente as unidades da THC. 

 

As delegações da Arruda e da Maia têm uma frota fixa de 16 e 32 veículos 

respetivamente. A unidade da Arruda é a única que tem frota própria, uma vez que a unidade da 

Maia não tem parque de estacionamento para as viaturas. O resto da frota é constituída por 

veículos subcontratados, que geralmente são viaturas pertencentes a empresas unipessoais e 

que adjudicam o seu serviço à THC. A principal diferença entre os veículos próprios e os veículos 

subcontratados são os custos a si associados. Enquanto na frota subcontratada apenas se paga 

o custo do aluguer do veículo e do serviço, a frota própria contempla mais custos tais como o 

MAIA 

SEIXAL 

ARRUDA DOS VINHOS 

Armazém 

Escritório

s 

MAIA 

Área Armazém: 2000 m² 

Frota: 32 veículos subcontratados 

Capacidade Máxima veículo: 90 m³  

Peso Líquido Máximo veículo: 24 ton 

 

ARRUDA DOS VINHOS 

Área Armazém: 1500 m² 

Frota: 3 veículos pesados próprios + 13 

veículos subcontratados 

Capacidade Máxima veículo: 90 m³  

Peso Líquido Máximo veículo: 24 ton 

 

SEIXAL 

Área Armazém: 4000 m² 

Figura 5 - Estrutura da Rede Nacional da THC, localização e frota associada a cada delegação, 
área dos armazéns e capacidade dos veículos (Fonte: Autor) 
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salário dos motoristas, o combustível, portagens e seguros. A unidade do Seixal é composta 

unicamente pelo armazém 

Com o decorrer dos anos, a unidade da Maia tem assumido uma maior preponderância 

do negócio. A partir do ano de 2013, mais concretamente no 2ª Trimestre, a faturação da 

delegação da Maia ultrapassou a faturação da unidade de Arruda. Esta situação mantém-se 

atualmente, com particular incidência a partir de 2014 em que a diferença de faturação foi sempre 

acima de valores de meio milhão de euros. É possível acompanhar este facto através do gráfico 

da figura 6, onde se encontra discriminada a faturação de cada unidade ao longo dos últimos 10 

anos. 

 

 Tal acontecimento pode ser também explicado pelo crescimento ao longo dos últimos 

anos do número de serviços feitos pela unidade do norte do país. Na figura 7, é evidenciado a 

evolução do número de cargas em percentagem de cada unidade. É verificável que neste espaço 

temporal a delegação da Maia passou de cerca de um terço do número de serviços para ser 

responsável por mais de metade dos serviços atualmente. 
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Figura 7 - Evolução da faturação de cada uma das delegações, de 2012 a 2017 (Fonte: Adaptado de 

THC, 2018) 
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2.3 Processo Operacional do Serviço de Transporte 
Nacional e Internacional 

Considerando que o serviço de Transporte Nacional e Internacional, que tal como 

referido anteriormente representa 95% do negócio da empresa, é nesta secção descrita como 

funciona o processo operacional deste mesmo serviço. O fluxograma apresentado na figura 8 

demonstra todos os passos desde que é feito um novo pedido de serviço até este ficar concluído. 
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Figura 8 - Fluxograma do processo operacional do serviço de Transporte Nacional 
e Internacional da THC (Fonte: Autor) 
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O processo operacional de um novo serviço de transporte inicia-se sempre quando um 

cliente faz um novo pedido, via e-mail ou telefone. Geralmente os pedidos são originários de 

clientes diretos, parceiros de negócio ou através do portal wtransnet.com, que é uma bolsa de 

cargas/veículos que opera a nível internacional. Este pedido pode ser aceite ou não pela THC. 

Esta tomada de decisão por parte dos operadores de tráfego, é feita num curto espaço de tempo, 

consoante a localização do veículo. De modo geral, grande parte dos pedidos são aceites, 

excetuando alguns casos em que o pedido não é adequado ao perfil da empresa e, 

consequentemente, o pedido não é aceite.  

 Após o pedido ser aceite, este é registado na plataforma informática tráfego e este gera 

um número aleatório que é identificativo da ordem de serviço ao longo de todo o processo. Esta 

ordem de serviço incluí todas as informações relativas à encomenda: o valor do serviço, a 

distância total feita pelo veículo cheio, a distância total feita pelo veículo em vazio, a distância 

total feita pelo veículo (cheio + vazio), a data, horário e local do carregamento; a data, horário e 

local do descarregamento; a identificação do cliente; o tipo de mercadoria, a sua quantidade, o 

seu peso, a matrícula do veículo de serviço e o estado do serviço. Os serviços são definidos em 

três categorias: 

• Nacional: Apenas transporte de cargas dentro de Portugal 

• Exportação: Transporte de cargas de Portugal para o estrangeiro 

• Importação: Transporte de cargas do estrangeiro para Portugal 

 De seguida, é verificado se existe na frota algum veículo disponível o mais próximo 

possível do local de carga para o transporte da mercadoria encomendada. Se existir, então o 

motorista é informado do serviço a cumprir. Se não existir, a THC contacta empresas parceiras 

ou consulta o portal wtransnet.com e contrata o veículo para efetuar a viagem. 

 Após definido o transporte, começa o serviço à hora que é estipulada pelo cliente. Não 

existe um horário regular e definido, mas sendo que normalmente se trata de locais próximos, 

este intervalo é de algumas horas. O veículo desloca-se primeiramente para o local de 

carregamento da mercadoria, verificando se o produto está em conformidade com os dados 

previamente estabelecidos. É posta à disposição do cliente/expedidor um documento descritivo 

dos elementos essenciais da operação de transporte e que estabelece as condições de 

realização do contrato entre o transportador e o expedidor (a nível nacional chamado de guia de 

transporte e a nível internacional chamado de CMR).  

Após o preenchimento do documento, o veículo inicia a sua viagem em direção ao local 

de entrega num itinerário previamente definido. As mercadorias devem ser acompanhadas de 

um documento emitido pelo expedidor (fatura, guia de remessa) e de outro emitido pelo 

transportador (guia de transporte ou CMR). A viagem pode ser acompanhada em tempo real na 

plataforma online inofleet.com, onde se encontram todas as informações acerca do veículo e a 

sua rota. 
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À chegada ao local de entrega, a mercadoria é então descarregada. O cliente verifica se 

o produto transportado está em bom estado. Caso esteja, o cliente dá como finalizado o serviço 

e o veículo fica disponível para um novo pedido. Caso o produto, segundo a opinião do cliente, 

esteja danificado, podem ser tomadas três tipos de medidas. A primeira opção é acionar o seguro 

e sendo assim, um perito da companhia de seguros é solicitado e posteriormente irá analisar o 

estado do produto, que se encontra no armazém do cliente ou no armazém da THC; A segunda 

opção é o cliente rejeitar a mercadoria por completo e a THC guarda num dos seus armazéns. 

A terceira opção é a devolução por parte do destinatário ao fornecedor, ou seja, o veículo 

transporta novamente a carga danificada de volta ao local de origem. 

 Após a conclusão do serviço, é feita a faturação através da plataforma informática Top 

Trans por meio do número de serviço anteriormente atribuído pelo software tráfego. Estas duas 

plataformas encontram-se interligadas. A faturação geralmente é feita a crédito, sendo que o 

prazo de pagamento varia de cliente para cliente. 

O serviço de transporte da empresa apresenta algumas restrições que devem ser 

consideradas: 

✓ Os pedidos dos clientes têm de ser sempre realizados, ou seja, a procura tem 

de ser satisfeita.  

✓ Não existem quantidades mínimas para ser feito um novo serviço; 

✓ Existe um horário predefinido pelo cliente, na altura da nova encomenda, para 

ser feita a entrega; 

✓ A aceitação de novos pedidos é apenas feita durante o período de trabalho, das 

9h-18h de segunda-feira a sexta-feira; 

✓ Sempre que possível evitar rotas que passem em portagens ou que tenham 

outro tipo de custos; 

✓ Os veículos apenas executam tarefas de transporte, as tarefas administrativas 

não são asseguradas por estes;  

✓ O espaço disponível para carga no veículo deve ser otimizado; 

✓ A frota deve ser mantida; 

✓ O horário laboral dos condutores não é fixo, apenas têm a obrigatoriedade de 

fazer as 9 horas diárias estabelecidas contratualmente; 

✓ Os motoristas devem fazer um descanso semanal seguido de 45 horas; 

✓ Não existe um número máximo de viagens para fazer por dia, são realizadas 

tantas quanto o horário laboral o permite; 

✓ É obrigatório cumprir-se a lei relativa às capacidades máximas de carga dos 

veículos, quando se carregam os camiões para as suas rotas não se pode 

exceder a capacidade máxima, isto é, o somatório das quantidades a entregar a 

cada cliente não pode exceder a capacidade máxima do veículo. 
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2.4 Planeamento das rotas na Delegação da Arruda 
dos Vinhos 

A unidade da Arruda é responsável pelas cargas que partem e que chegam da zona 

Centro e Sul do país (distritos de Faro, Beja, Évora, Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Leiria, 

Castelo Branco e Coimbra); a unidade da Maia é responsável pelo transporte de cargas que têm 

a sua partida e chegada na zona Norte de Portugal estando nela incluídos os distritos de Aveiro, 

Viseu, Guarda, Porto, Braga, Vila Real, Bragança e Viana do Castelo. A descrição das rotas de 

transporte será focada apenas na delegação da Arruda dos Vinhos, onde será feito o estudo da 

futura dissertação. 

No início de cada dia é consultado o planeamento provisório que foi elaborado no final 

do dia anterior. Nesse planeamento é feito um ponto da situação da localização dos veículos e 

quais as cargas que estão a ser transportadas. Com base nessa informação, as rotas são 

definidas manualmente com recurso à plataforma Google Maps, e posteriormente atribuídas a 

um veículo específico. Uma das dificuldades para esse planeamento é o facto de os clientes 

serem diferentes ao longo dos dias e com pedidos irregulares, o que dificulta um planeamento 

antecipado e a definição de rotas fixas. Atualmente, as rotas são definidas segundo uma 

abordagem do cliente mais próximo, isto é, quando o condutor abandona um cliente dirige-se ao 

próximo cliente que se encontra a uma menor distância, o segundo cliente a ser visitado deve 

ser o que se encontra mais próximo do primeiro, e assim, sucessivamente. No entanto, há 

situações em que tal não é possível, pois pode acontecer existirem pedidos mais urgentes e 

clientes que apresentam tempos de visita restritos, ou seja, estão definidas janelas temporais 

segundo as quais o condutor tem de respeitar e só poderá fazer as suas visitas no período pré-

estabelecido.  

Por norma, os veículos vão sempre completos, ou seja, vão com a capacidade máxima 

ou muito perto do valor. Quando um cliente não tem carga suficiente para ocupar a totalidade da 

capacidade do veículo, então é feita a chamada grupagem, ou seja, recolher diferentes cargas 

de diferentes clientes para maximizar o espaço ocupado da viatura. Isto implica que as diferentes 

cargas dos produtos poderão ter diferentes formatos e cabe ao cliente fazer uma otimização do 

espaço aquando do carregamento. Se o cliente não quiser esperar por outros clientes para 

preencher o veículo, tem a opção de requisitar a viagem, sendo-lhe cobrado o valor normal de 

camião cheio. Normalmente em termos médios, cada veículo realiza dois serviços por dia no 

caso de Transporte Nacional e dois serviços por semana no caso de Transporte Internacional, 

mais concretamente Espanha. 

Um dos principais problemas da THC é a deslocação com o veículo sem qualquer carga, 

ou seja, em vazio. Este problema será o alvo de estudo da dissertação. Esta deslocação apenas 

tem custos associados. Normalmente esta viagem em vazio é feita quando se inicia um novo 

pedido e o veículo tem de se deslocar até ao local da carga. Devido à falta de informação que 
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existe por parte dos veículos subcontratados, só será possível fazer uma análise aos veículos 

próprios da THC. Para o caso dos veículos subcontratados, existe uma tabela de valores em 

função do destino que é pago independentemente do número de quilómetros em vazio efetuados. 

É representado na figura 9, a evolução ao longo dos últimos três anos do número de cargas 

feitas pela frota própria e a frota subcontratada. É constatável que apresenta uma baixa 

percentagem, mas isto é explicado pelo facto de se tratar apenas de três veículos num universo 

total de dezasseis. 

  

 

Para uma melhor compreensão do problema proposto, de seguida são apresentados nos 

gráficos das figuras 10, 11 e 12, o impacto mensal da distância percorrida em vazio nos três 

veículos de frota própria na atual situação da empresa. São estudados os dados mensais de 

fevereiro a agosto de 2018, que são as informações que foram disponibilizadas pela empresa 

para este estudo. 

Figura 9 - Evolução do número de serviços feitos pelas diferentes frotas na delegação da Arruda, 
no triénio 2015-2017 (Fonte: Autor) 
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Figura 10 - Evolução da percentagem de distância percorrida pelo veículo 1 em 
vazio, de fevereiro a agosto de 2018 (Fonte: Autor) 
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Analisando o gráfico da figura 10, conclui-se que o mês de julho foi o mês no qual o 

veículo percorreu mais distância sem qualquer carga registando: no mês de julho este veículo 

percorreu 7885 km totais, dos quais 1321 km em vazio, resultando em 16,8% de distância em 

vazio. Este valor máximo contrasta com o mês anterior no qual foi o mês em que o mesmo veículo 

percorreu menos distância em vazio, no qual registou o valor de 5,3%. Nos restantes meses os 

valores registados foram bastante próximos daquilo que foi a média de circulação em vazio do 

veículo 1, cerca de 10,3%. 

 

 

 

Analisando o gráfico da figura 11 relativo à deslocação do veículo 2 em vazio, constata-

se um crescimento da distância percorrida sem carga a partir do mês de fevereiro, atingindo o 

seu pico no mês de maio com o valor de 13,4%. A partir desse mês o valor começa a descer 

gradualmente até agosto, onde atinge o valor mínimo de 4,9%. 
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Figura 11 - Evolução da percentagem de distância percorrida pelo veículo 2 em 

vazio, de fevereiro a agosto de 2018 (Fonte: Autor) 
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Figura 12 - Evolução da percentagem de distância percorrida pelo veículo 3 em vazio, de fevereiro 

a agosto de 2018 (Fonte: Autor) 

 

Analisando o gráfico da figura 12, verifica-se que nos meses de fevereiro, março e abril 

os valores percorridos em vazio andam bastante próximos dos 15%, registando o valor mais alto 

neste último mês no valor de 22,9%. A partir do mês de maio, estes valores decrescem bastante, 

nunca atingindo valores acima de 14% e inclusive registando o valor mais baixo em agosto, na 

ordem dos 7,7%. 

Após a análise dos gráficos dos 3 veículos da frota própria da THC, conclui-se que o 

veículo 3 foi aquele que mais se deslocou sem qualquer carga em termos de valores médios, 

com 14% em média por mês, seguido do veículo 1 com 10,3%. O veículo 1 foi o que registou 

uma média mais baixa, com o valor de 8,4%. O valor mais baixo registado por todos os veículos 

por mês, foi o veículo 2 no mês de agosto com o valor de 4,9%. Em sentido contrário, o veículo 

que registou o maior valor foi o veículo 3 no mês de abril, com 22,9%. 

O gráfico da figura 13, apresentado de seguida, representa a evolução da distância 

percorrida em vazio por todos os três veículos da frota própria da THC no período de fevereiro a 

agosto de 2018. 
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Figura 13 - Evolução da percentagem de distância percorrida por todos os veículos da frota 

própria em vazio, de fevereiro a agosto de 2018 (Fonte: Autor) 

 

Analisando o gráfico da figura 13, verifica-se que os meses de junho e agosto foram os 

que registaram a menor distância percorrida em vazio, com um valor de 8,5%; enquanto o mês 

de julho por sua vez foi o mês em que se registou a maior distância percorrida em vazio com um 

valor de 13,4%. Os restantes meses encontram-se próximos daquilo que foi o valor médio, 

10,6%. 

 

Figura 14 - Comparação entre a média percorrida em vazio por cada um dos veículos da frota 

própria e o número de serviços a nível Nacional e Internacional no período de fevereiro a agosto 

de 2018 (Fonte: Autor) 
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Pela análise do gráfico da figura 14, conclui-se que o veículo com a média mais elevada 

de transporte em vazio é aquele que fez mais serviços a nível nacional (83%), neste caso o 

veículo 3, contrastando com o veículo 2 que executou mais serviços a nível internacional (74%) 

e apresenta o menor valor da média em vazio (8,4%). As viagens internacionais implicam 

percorrer maiores distâncias, sendo que o número de quilómetros em vazio fica diluído e tem 

menor impacto do que a nível nacional em que as distâncias são menores e o percurso em vazio 

é mais notório. 

A título de exemplo encontra-se representado na figura 15 e descrito na tabela 1 o percurso 

percorrido pelo veículo 1 durante uma semana, de 7 de maio a 11 de maio de 2018. Analisando 

os dados, verifica-se que nesta semana em estudo, o veículo fez unicamente transporte 

internacional, todos para destinos diferentes, tendo percorrido no total 1575 quilómetros. Verifica-

se também que é no início de cada serviço que o veículo faz percursos em vazio, contabilizando 

223 quilómetros, que representa 14,2% da distância percorrida na totalidade. É esta última 

vertente que a futura dissertação se irá focar, tentando alcançar uma possível solução para 

reduzir estes percursos em vazio que representam unicamente prejuízos para a empesa. 
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Figura 15 - Representação da rota percorrida pelo veículo 1 durante 1 semana (Fonte: Autor) 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Conclusões do Caso de Estudo 

 Ao longo deste capítulo foi caracterizada a empresa THC. Verificou-se que esta empresa 

foi bastante afetada não só pela crise financeira, mas pela crescente concorrência no setor. A 

THC rege-se essencialmente pela satisfação do cliente e pela sua competência nas suas 

operações de transporte. 

Devido à estabilização recente e ao panorama atual deste setor de negócio, cada vez 

mais competitivo, a empresa pretende fazer uma redução de custos e uma das soluções 

encontrada é reduzir o número de quilómetros em vazio realizados pelos seus veículos da frota 

própria. É precisamente neste âmbito que resulta o desafio a resolver na presente dissertação: 

desenvolver um modelo de apoio à decisão que possibilite otimizar as rotas de transporte, 

minimizando o número de quilómetros em vazio. 

O modelo a estudar terá de contabilizar os custos de transporte, que se possível devem 

ser diminuídos, o fluxo de produtos para os diferentes clientes, a capacidade limite de cada 

veículo, o aproveitamento da capacidade do veículo e a frota disponível. 

 

 

 

 

Rota Distância (Km) Estado Veículo Data 

1 – 2 108 Vazio 7/5/2018 

2 - 3 501 Cheio 7/52018 – 8/5/2018 

3 - 4 83 Vazio 8/5/2018 

4 - 5 451 Cheio 9/5/2018 

5 - 6 32 Vazio 9/5/2018 

6 - 7 400 Cheio 10/5/2018 – 11/5/2018 

Total 1575 - 7/5/2018 – 11/5/2018 

Tabela 1 - Dados do veículo 1 durante uma semana (Fonte: Autor) 
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3 Revisão Bibliográfica 

Este capítulo pretende apresentar alguns conceitos que se consideram ser pertinentes 

para o problema do caso de estudo. Inicia-se com a secção 3.1 que apresenta um problema 

associado ao planeamento de rotas de transporte e distribuição, o Vehicle Routing Problem 

(VRP). Para além de ser definido o conceito de VRP, são também analisados os seus elementos 

e o seu modelo matemático. Na secção 3.2 são apresentadas algumas variantes do VRP que 

estão relacionadas com o problema apresentado no Capítulo 2. Por último, na secção 3.3 são 

descritas as conclusões da revisão da literatura. 

 

 

3.1 Vehicle Routing Problem  

Uma definição de rota de veículos eficiente pode não só estar apenas relacionado com 

uma diminuição de custos, mas também numa significativa vantagem de posicionamento das 

empresas no mercado global atual cada vez mais competitivo. Os benefícios financeiros que 

advêm se esta eficiência for atingida são extremamente relevantes (Bianchi, 2000).  

 O estudo referente à temática de planeamento de rotas de veículos começou na década 

dos anos 50, mais propriamente em 1959, quando Dantzig e Ramser (1959) introduziram o 

“Truck Dispatching Problem”. Neste problema pretendia-se modelar como uma frota de camiões 

homogéneos, isto é, de iguais capacidades, poderia responder à procura de combustíveis de um 

certo número de postos de abastecimento, a partir de uma estação central, percorrendo a menor 

distância possível. Mais tarde este problema foi generalizado por Clarke e Wright (1964), para 

um problema normalmente encontrado na área de logística e transporte: como fornecer um dado 

número de clientes, geograficamente dispersos em torno de um centro de distribuição, usando 

uma frota de camiões heterogéneos, ou seja, de diferentes capacidades. Este tipo de problema 

denomina-se como Vehicle Routing Problems e foi, e continua a ser, um dos tópicos mais 

estudados na temática da Investigação Operacional (Braekers et al., 2015). 

 Os modelos atuais de VRP são bastante diferentes daqueles introduzidos por Dantzig e 

Ramser (1959) e Clarke e Wright (1964), uma vez que cada vez mais se tentam incorporar as 

complexidades da vida real, como por exemplo os tempos de viagens (que refletem a congestão 

do tráfego), as janelas de tempo para as entregas e recolhas e as informações recolhidas que 

mudam dinamicamente ao longo do tempo, como por exemplo, a informação relativa à procura 

(Braekers et al., 2015). 
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3.1.1 Definição e Elementos Constituintes do VRP 

O objetivo da solução de um VRP é definir um conjunto de rotas, em que cada uma é 

percorrida por um único veículo que começa e termina num armazém. A solução tem de 

satisfazer a procura (que se assume ser fixa e conhecida à priori), cumprir todos os requisitos do 

cliente e o seu custo total deverá ser o menor possível (Zachariadis and Jiranoudis, 2012; Cuervo 

et al, 2014). Na figura 16 é representado um exemplo geral de um VRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na formulação deste tipo de problemas existem restrições que variam de organização 

para organização de modo a satisfazer as necessidades requeridas. É desta combinação de 

restrições que surgem as diferentes variantes do VRP. 

 

Segundo Toth e Vigo (2014), as principais componentes deste tipo de problemas são: 

• Rede de Distribuição – representada através de um grafo, que é composto por nós e 

arcos interligados, que expõe o espaço físico do problema. Os nós simbolizam os 

clientes e centros de distribuição e os arcos a sequência do percurso a realizar. Para 

cada arco pode estar associado um determinado custo. A rede pode ser classificada 

como simétrica se os arcos forem percorridos nos dois sentidos, caso contrário classifica-

se como assimétrica. 

• Clientes – os clientes têm diversas características tais como: a quantidade e tipo de 

produtos que devem ser entregues ou recolhidos, o período temporal de funcionamento, 

o tempo necessário para realizar a entrega ou recolha e o veículo disponível para efetuar 

o serviço. 

• Centros de Distribuição – marca o início e o fim de uma rota. Tem associado a si um 

determinado número de veículos e uma capacidade de armazenamento de produtos. 

Rota 1 Rota 2 

Rota 3Rota 4

Armazém/Centro Distribuição 

Cliente 

Rota 

Figura 16 - Representação gráfica de um VRP (Fonte: Adaptado de Larsen, 2000) 
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• Frota - Conjunto de veículos que realizam o transporte dos produtos entre dois nós 

através dos arcos. Pode classificar-se como homogénea caso todos os veículos 

possuírem as mesmas características, ou heterogénea no caso contrário. As principais 

características associadas aos veículos são: a capacidade máxima (expressa em peso, 

volume ou número de paletes), possibilidade de subdividir o veículo em compartimentos, 

existência ou não de equipamentos que auxiliem as operações de carga e descarga e 

custos associados à utilização dos veículos como por exemplo o preço do combustível. 

A estas restrições ainda se encontram associadas indiretamente outras, como os 

condutores que têm um conjunto de leis laborais que devem ser respeitadas tais como 

o tempo máximo consecutivo de condução e a duração dos intervalos entre serviços. 

• Custos - podem ser divididos em custos fixos, que estão associados aos veículos, e 

custos variáveis, aos quais estão interligados à distância percorrida pelos veículos. Para 

determinar o custo total do percurso percorrido é necessário saber o custo e tempo de 

viagem de cada rota, de cliente para cliente, de cliente para o centro de distribuição e do 

centro de distribuição para o cliente. 

• Função Objetivo – O VRP tenta alcançar os objetivos definidos, que podem ser bastante 

diversos e ter diferentes origens. A definição desta função dependerá dos objetivos da 

empresa. Usualmente, os objetivos mais utilizados são os seguintes: Minimizar os custos 

globais de transporte; Minimizar o número de veículos necessários; Maximizar a taxa de 

ocupação; Balancear o tempo de viagem e cargas das diferentes rotas; Minimizar as 

penalizações associadas às falhas de serviço. 

 

 

3.1.2 Modelo Matemático 

A versão clássica do VRP é o Capacited Vehicle Routing Problem (CVRP), e na sua 

aplicação concebe rotas ótimas para as entregas, onde existe um único armazém central, os 

veículos têm todos as mesmas características e só podem realizar unicamente uma viagem. 

O propósito deste problema é encontrar um conjunto de rotas com o menor custo possível 

associado, em que cada cliente é visitado exatamente uma vez por um único veículo, que 

começa e acaba a sua viagem no armazém central e a sua capacidade não é excedida 

(Braekers et al., 2015). 

Segundo Laporte (1992), a definição de CVRP é feita por um grafo G= (V, A), onde 

V={𝑣0, 𝑣1, … , 𝑣𝑛} é o conjunto dos vértices e A= {(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗): 𝑣𝑖  , 𝑣𝑗  ∈ 𝑉 ˄ 𝑖 ≠ 𝑗}  é o conjunto dos 

arcos. Os vértices com i=1, …, n representam pontos de procura, ou seja, os clientes. Cada 

cliente tem a si associado um valor de procura, 𝑞𝑖  , com valor igual ou superior a zero. O 

centro de distribuição, correspondente ao primeiro vértice (𝑣0), assume sempre o valor de 

𝑞0 = 0. Os arcos são as ligações entre os vértices, ou seja, os caminhos passíveis de serem 
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percorridos. Cada arco é representado pelo conjunto (𝑣𝑖  , 𝑣𝑗), onde i é o ponto de partida e j 

o ponto de chegada. Existe um custo não negativo, 𝑐𝑖𝑗, associado a cada arco relativo à 

distância percorrida ou ao tempo de viagem. Numa matriz C, são representados todos estes 

custos, onde geralmente os valores são simétricos, 𝑐𝑖𝑗 =  𝑐𝑗𝑖, mas existem casos específicos 

nos quais podem transformar esta matriz em assimétrica, como por exemplo um trajeto 

percorrido numa estrada de sentido único. 

Uma vez que num VRP o objetivo é o de descobrir um conjunto de circuitos que 

minimizem os custos totais de distribuição, ou seja a soma dos custos dos arcos, é 

necessário ter em conta a frota homogénea de v veículos, que percorrem estas distâncias. 

Posto isto, de seguida encontra-se descrito o modelo matemático do VRP, baseado em 

Laporte (1992): 

Índices: 

i – Local de partida 

j – Local de chegada 

v – Veículo 

 

Parâmetros: 

𝑐𝑖𝑗 – Custo da viagem entre o local i e o local j 

𝑞𝑖 – Procura do local i 

𝑄𝑣 – Capacidade máxima do veículo v 

𝐷𝑣 – Duração máxima da rota percorrida pelo veículo v  

𝑡𝑖𝑗𝑣 – Tempo de viagem entre i e j realizado pelo veículo v 

𝑑𝑖 – Tempo de descarga no local i 

S – Sub-conjunto de clientes 

 

 

Variáveis de decisão: 

𝑋𝑖𝑗𝑣 = {
1, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑣 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑒 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
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Função Objetivo: 

Minimizar o custo total da distribuição: 

 
min ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗

𝑚

𝑣=1

𝑛

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

 𝑥𝑖𝑗𝑣 

 

(3.1) 

 

Restrições: 

 
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑚

𝑣=1

𝑛

𝑖=0

= 1,          ∀    𝑗 ≥ 0 

 

(3.2) 

 
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑚

𝑣=1

𝑛

𝑗=0

= 1,          ∀    𝑗 ≥ 0 

 

(3.3) 

As equações (3.2) e (3.3) asseguram que cada cliente é visitado apenas por um veículo:  

 
∑ 𝑥𝑗𝑖𝑣

𝑛

𝑗=0

=  ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑛

𝑖=0

,          ∀    𝑖 = 0, … , 𝑛 ;  𝑗 = 0, … , 𝑛 

 

(3.4) 

A equação (3.4) garante a continuidade das rotas, ou seja, que todos os veículos que 

param num determinado cliente saiam dele. 

 
∑ 𝑞𝑖

𝑛

𝑖=0

 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑛

𝑗=0

 ≤ 𝑄𝑣   ,         𝑣 = 1, … , 𝑚 

 

(3.5) 

A restrição (3.5) certifica que a soma das quantidades carregadas por um veículo para 

satisfazer o cliente (𝑞𝑖) não excedem o limite máximo de carga do veículo (𝑄𝑣). 

 
∑ 𝑑𝑖

𝑛

𝑖=0

 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑛

𝑗=0

+ ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑣

𝑛

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

𝑥𝑖𝑗𝑣   ≤   𝐷𝑣    ,    𝑣 = 1, … , 𝑚 

 

(3.6) 

A restrição (3.6) controla se o tempo máximo estipulado para cada rota (𝐷𝑣 ) não é 

ultrapassado, através da soma do tempo de viagem entre os clientes (𝑡𝑖𝑗𝑣) com os tempos 

das descargas nos clientes (𝑑𝑖). 
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∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑛

𝑗=1

 ≤ 1  ,    𝑣 = 1, … , 𝑚 

 

(3.7) 

 
∑ 𝑥𝑗𝑖𝑣

𝑛

𝑖=1

 ≤ 1  ,    𝑣 = 1, … , 𝑚 

 

(3.8) 

As restrições (3.7) e (3.8) verificam se existe algum veículo disponível para efetuar a 

rota. 

 
∑ 𝑥0𝑗𝑣

𝑛

𝑗=0

 ≤ 1  ,    𝑣 = 1, … , 𝑚 

 

(3.9) 

Por sua vez, a restrição (3.9) verifica se determinado veículo abandona o centro de 

distribuição. 

 ∑   ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑉𝑗 ∈ 𝑆𝑉𝑖 ∈ 𝑆

 ≤  |𝑆| − 1  , ∀ 𝑆 ⊆ 𝑉 {0} ; 𝑆 =  ∅ ; 𝑣 = 1, … , 𝑚 

 

(3.10) 

A última restrição (3.10) elimina todas a sub-rotas criadas entre um subconjunto de 

clientes (S). 

 

 

3.1.3 Métodos de Resolução do VRP 

O VRP é conhecido, do ponto de vista da sua complexidade, como um problema de 

otimização NP-Hard (non-deterministic polynomial-time hard) uma vez que não é resolúvel num 

período temporal tolerável (Lenstra e Kan, 1981; Caric e Gold, 2008). As variantes do VRP 

também são de natureza NP-Hard, por se tratarem de problemas derivados deste. 

Os métodos de solução podem ser divididos em três grupos: métodos exatos, métodos 

heurísticos e métodos meta-heurísticos. 

 

 

3.1.3.1 Métodos Exatos 

Estes métodos apresentam a melhor solução possível satisfazendo todas as restrições 

exigidas, assegurando que a proposta final é ótima. A grande desvantagem destes métodos é 

que devido à complexidade destes problemas, pode não ser possível resolvê-los 
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computacionalmente, consequência do elevado tempo de processamento. Problemas de menor 

dimensão são mais facilmente resolúveis, uma vez que à medida que adiciona nova informação, 

o tempo de resposta do modelo cresce exponencialmente. Exemplo de um método exato é o 

método Branch and Bound (B&B), apresentado por Doig e Land (1960).  

O Branch and Bound é o algoritmo mais utilizado para resolver problemas de otimização 

de grande escala. Partindo do problema principal S, este é dividido em vários sub-problemas, 𝑆𝑖, 

de menor dimensão. A esta operação dá-se o nome de branching. De seguida é definido um 

intervalo de valores que as soluções têm de cumprir. Existe um limite inferior e um limite superior. 

Caso a solução do sub-problema esteja fora dos limites, este é eliminado. Esta operação 

denomina-se de bounding. Este processo repete-se até se alcançar a solução ótima. Na figura 

17 está representado graficamente duas iterações deste método.  

 

 

Figura 17 - Ilustração do método B&B (Fonte: Clausen, 1999) 
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3.1.3.2 Métodos Heurísticos 

Estes métodos são utilizados quando o esforço computacional necessário é elevado e 

despende muito tempo. Estas metodologias são menos rigorosas e pormenorizadas, mas 

conseguem apresentar soluções bastante próximas da solução ótima e com uma resolução 

computacional mais eficiente. Segundo Assad et al. (1983), Fisher (1995) e Laporte et al. (2000), 

os métodos heurísticos classificam-se em três tipos: 

Métodos Heurísticos Construtivos: partem de uma solução não admissível, normalmente vazia e 

vão adicionando nós à rota por um critério “guloso” (greedy). Dois dos métodos construtivos mais 

utilizados são o algoritmo nearest neighbor (Rosenkrantz et al., 1977) e o algoritmo Savings, 

criado por Clarke e Wright (1964). O conceito principal deste último método é exprimir uma 

poupança monetária, de tempo ou de distância quando se unem duas rotas já existentes. A figura 

18 ilustra o conceito deste algoritmo, em que existem dois clientes, representados 

respetivamente por i e j, e o centro de distribuição representado por 0. 

 

Inicialmente, na figura 18a, os clientes i e j são visitados por rotas separadas, cada uma de ida 

e volta ao centro de distribuição. Na figura 18b, as rotas são redefinidas para apenas uma, que 

é percorrida no sentido 0-i-j-0. Sendo os custos de transporte revelados no problema, é possível 

calcular a poupança que se obtém da mudança de 18a para 18b. 

Considerando que o custo de transporte entre os clientes i e j é representado por 𝑐𝑖𝑗, o custo de 

transporte 𝐷𝑎 da figura 18a é dado pela seguinte equação (3.11): 

 𝐷𝑎 =  𝑐0𝑖 +  𝑐𝑖0 + 𝑐0𝑗 +  𝑐𝑗0 

 

(3.11) 

 

Da mesma forma, o custo de transporte 𝐷𝑏 é dado pela equação (3.12): 

Figura 18 - Conceito algoritmo Savings (Fonte: Lysgaard, 1997) 
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 𝐷𝑏 =  𝑐0𝑖 + 𝑐𝑖𝑗 +  𝑐𝑗0 

 

(3.12) 

Combinando as duas equações, obtemos a poupança 𝑆𝑖𝑗 representada na equação (3.13): 

 𝑆𝑖𝑗 =  𝑐𝑖0 +  𝑐𝑗0 −  𝑐𝑖𝑗    ,   𝑖 ≠ 𝑗  

 

(3.13) 

Este método procura o maior valor para 𝑆𝑖𝑗 , ordenando os valores por ordem decrescente 

seguido pela construção das rotas de operação. 

Métodos Heurísticos de Pesquisa Local: partindo de uma solução admissível tentam melhorar as 

rotas iterativamente, através de operações de trocas de arcos e nós dentro das rotas (k-opt) ou 

entre rotas (k-interchange). 

Métodos Heurísticos baseados em Algoritmos Optimizantes: Nestes métodos procura-se relaxar 

o problema, tornando-o mais simples e posteriormente utilizam-se métodos exatos para a sua 

resolução. A heurística gap (Fisher e Jaikumar, 1981) é um exemplo deste método. 

 

 

3.1.3.3 Métodos Meta-Heurísticos 

Estes métodos meta-heurísticos, enquanto generalização das heurísticas de pesquisa 

local, procuram melhorar as soluções, operando trocas, mas admitindo uma degradação 

momentânea da qualidade da solução. Esta degradação permite uma maior exploração do 

espaço de soluções, diminuindo a probabilidade de o algoritmo ficar “encurralado” em locais 

óptimos. O uso desta abordagem é requerida quando os métodos heurísticos e exatos não são 

eficazes e/ou eficientes o suficiente para encontrar a solução. 

Existem vários métodos utilizados para resolver este tipo de problemas como os algoritmos 

genéticos (Onwubolu e Mutingi, 2001), o simulated annealing (Kirkpatrick et al., 1983) ou a 

colónia de formigas (Dorigo e Di Caro, 1999). Não obstante, um dos métodos mais utilizados 

para resolver problemas NP-Hard é o Tabu Search (TS), que foi introduzido em 1989 por Fred 

Glover, e apresenta como ideia principal a preocupação em evitar que a procura de soluções 

termine quando é encontrado um mínimo local. O TS utiliza mecanismos que permitem contornar 

as soluções locais e procurar outras na sua vizinhança, através de estruturas de memória. 

Durante o processamento do algoritmo, todas as soluções encontradas são colocadas numa lista 

denominada Tabu, que define esses movimentos como proibitivos, evitando assim o retorno às 

soluções já visitadas. Deste modo, o algoritmo evita os ótimos locais e explora novas regiões do 

conjunto de soluções. 
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3.2 Variantes do VRP Relacionadas com o Problema 

 Nesta sub-secção apresenta-se e descreve-se algumas variantes do VRP que poderão 

ser utilizadas para resolução do caso de estudo. 

 

3.2.1 Capacited VRP (CVRP) 

Como referido em 3.1.3, esta variante é a mais elementar e simples do VRP, surgindo pela 

adição da restrição da capacidade dos veículos. Esta restrição obriga a que o resultado do 

somatório das procuras dos clientes na rota não seja superior à capacidade máxima suportada 

pelo veículo que percorre essa rota. Este é um problema bastante genérico e que pode ser 

aplicado a diversas áreas como por exemplo o transporte de resíduos sólidos (Akhtar et al, 2017).  

As diversas variantes poder ser mapeadas mediante as restrições específicas adicionais 

impostas ao CVRP, como demonstrado na figura 19. 

 

 

 

3.2.2 VRP with Time Windows (VRPTW) 

Esta variante adiciona restrições relativas aos limites temporais para visitar os clientes. 

Cada um dos clientes tem a si associada uma janela temporal [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖] , no qual deve ser 

abastecido (Bräysy e Gendreau, 2001). Para o centro de distribuição pode existir também uma 

janela temporal, no qual podem ser feitos os carregamentos. O objetivo deste problema é reduzir 

Figura 19 - Problemas básicos de CVRP e respetivas interligações (Fonte: Toth e Vigo, 2014) 
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o tempo de viagem entre clientes e o tempo de espera dos clientes até ao abastecimento, 

respeitando os limites temporais definidos. Contudo, uma proposta de uma rota torna-se 

inexequível quando o veículo que abastece um dado cliente chega ao seu destino num momento 

superior ao limite superior definido (𝑏𝑖), mas se o veículo chegar antes do limite inferior (𝑎𝑖), este 

problema é válido, existindo neste caso um tempo de espera do veículo para efetuar a operação 

de descarga. Podem ocorrer ainda casos particulares de janelas temporais flexíveis, em que é 

permitido infringir as limitações temporais, causando uma penalização na função objetivo caso a 

entrega seja feita depois do instante 𝑏𝑖 (Cordeau et al., 2001).  

 O objetivo deste problema visa encontrar um conjunto de k circuitos que tenha o menor 

custo possível e em que: 

a) Cada circuito visite o centro de distribuição; 

b) Cada cliente é visitado por apenas um circuito; 

c) O somatório da procura total de cada cliente para cada circuito não excede a 

capacidade máxima do veículo adjacente; 

d) Para cada cliente i, o serviço começa entre os limites definidos da janela temporal 

[𝑎𝑖 , 𝑏𝑖]. 

Esta variante tem uma grande aplicabilidade em problemas de contexto reais em que 

existe um horário definido, como a entrega e recolha de correspondências (Taner et al., 2012), 

entrega de produtos alimentares perecíveis (Hsu et al., 2007) e ainda o planeamento de horários 

de autocarros (Miranda et al., 2018). 

 

 

3.2.3 Dynamic VRP (DVRP) 

Grande parte dos problemas de roteamento são de natureza determinística, ou seja, 

todos os dados e restrições são conhecidas a priori, ou seja, antes do veículo iniciar a sua rota. 

Contudo, nesta variante estes parâmetros podem sofrer alterações durante a operação, como 

por exemplo: a duração das viagens entre clientes, o tempo de serviço prestado durante as 

operações de carga e descarga, a localização dos clientes e a sua procura, entre outros fatores. 

 Segundo Bianchi (2000), num DVRP a informação inicial do problema pode ser 

parcialmente conhecida, sendo a restante parte revelada dinamicamente ou atualizada. Até a um 

dado momento, já não restarão incertezas quanto à informação recebida até esse instante. 

Contrariamente, surge a informação futura (como os clientes que requisitam recolhas) que pode 

ser completamente desconhecida ou parcialmente conhecida através de suposições 

probabilísticas. Não é fácil definir-se uma função objetivo para esta variante, sendo uma das 

estratégias mais comuns passar por dividir o problema numa série sub-problemas estáticos (seja 
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considerado por exemplo, o aparecimento de um novo cliente como um sub-problema) e defini-

los individualmente. 

 Este tipo de problemas, em que a informação não é conhecida a priori, aumenta a 

complexidade do problema. Casos como a ocorrência de uma avaria, acidente, atraso na 

entrega/recolha de produtos por parte do veículo e novos pedidos obriga a fazer um 

replaneamento da rota. Trabalhos como a alocação e redefinição de rotas de veículos agrícolas 

devido ao estado do terreno (Seyyedhasani e Dvorak, 2018), entregas de encomendas online 

que são altamente imprevisíveis em termos de volume e do número de ordens (Du et al., 2005) 

ou a entrega de produtos urgentes (Ferrucci et al., 2013) são exemplos de aplicação desta 

variante de VRP. 

 

 

3.2.4 VRP with Backhauls (VRPB) 

O termo backhaul, pode ser definido como a viagem de retorno de um meio de transporte 

que forneceu um serviço de transporte numa determinada direção. O backhauling pode ser de 

carga completa, carga parcial ou carga nula (deadheading). 

 Neste problema, o conjunto de clientes é dividido em dois grupos: linehaul (L) e backhaul 

(B). Cada cliente linehaul requer uma entrega e cada cliente backhaul exige uma recolha. Os 

clientes linehaul são os primeiros a serem visitados, seguidos pelos clientes backhaul. Todas as 

entregas devem ser carregadas no centro de distribuição e todas as recolhas têm de ser 

transportadas para o centro de distribuição. Este tipo de divisão é muito frequente em problemas 

de distribuição. O interesse de não misturar as recolhas com as entregas em rotas de veículos é 

típico para evitar o re-transporte de mercadoria ao longo do percurso, uma vez que os veículos 

são normalmente carregados pela traseira. Um exemplo prático surge na indústria do grande 

retalho, em que os supermercados e lojas são designados como os clientes linehaul e os 

fornecedores de produtos de mercearia são os clientes backhaul. Outro exemplo pode ser 

encontrado na distribuição de bebidas, em que a entrega de garrafas cheias é seguida pela 

recolha das garrafas vazias no final rota (Koç e Laporte, 2018). Na formulação deste tipo de 

problemas, os clientes são descritos da seguinte forma: 𝐿 = {1, … , 𝑛} e  𝐵 = {𝑛 + 1, … , 𝑛 + 𝑚}. 

 O objetivo desta variante é minimizar o custo total de um conjunto de k circuitos 

encontrados e em que: 

a) Cada circuito visita o centro de distribuição; 

b) Cada cliente é visitado apenas por um circuito; 
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c) O somatório da procura total dos clientes linehaul e backhaul visitados por um circuito 

não pode exceder, separadamente, a capacidade C do veículo adjudicado a esse 

circuito; 

d) Em cada circuito, os clientes linehaul são visitados antes dos clientes backhaul; 

e) A distância total percorrida pelos veículos é minimizada. 

Uma das grandes aplicações desta variante é permitir às empresas aproveitar as viagens de 

retorno como fonte de rendimento, não deslocando o veículo em vazio (Yu e Dong, 2013), como 

também permitindo reduzir as emissões de carbono (Turkensteen e Hasle, 2017) ou até sendo 

aplicado na distribuição de alimentos por parte de bancos alimentares (Davis et al, 2014).  

 

 

3.2.5 Combining Truck Trips 

 Uma das piores consequências da falta de planeamento no transporte rodoviário é o 

grande número de viagens de camiões vazios, cujas externalidades negativas afetam tanto as 

empresas quanto a comunidade social. Assim, os movimentos vazios devem ser reduzidos e a 

utilização dos camiões deve ser maximizada (Caballini et al., 2015). Isso pode ser feito planeando 

e otimizando adequadamente as viagens de procura pertencentes à mesma transportadora e, 

sempre que isso não for possível, viagens relacionadas a diferentes transportadores. Noutras 

palavras, torna-se crucial compartilhar os pedidos de diferentes atores com o objetivo de 

beneficiar tanto cada operadora envolvida quanto a comunidade social (Caballini et al., 2014). 

 Um dos primeiros estudos desta temática é o fornecido por Gavish (1974), que 

apresenta um método de combinação em série de viagens de camião para minimizar o custo 

total de deadheading, sujeito às restrições da combinação permitida. Também Powell (1987) 

propõe um modelo que pode ser usado em tempo real para decidir, sob incerteza, como alocar 

a frota de camiões enquanto antecipa as consequências futuras das decisões atuais. Assumindo 

tipos e tamanhos homogéneos de contentores e frotas próprias e fretadas com diferentes custos 

de transporte e duração de um dia de trabalho, Imai et al. (2007) estuda a atribuição ideal dessas 

frotas a um conjunto de pares de pontos de entrega e recolha, a fim de minimizar o custo total 

de distribuição. É proposto um modelo dinâmico baseado no método rolling horizon, método que 

pressupõe um horizonte temporal de um dia para minimizar os custos de custos de atribuição e 

custos de reposicionamento de contentores. Chung et al. (2007) elaboram vários modelos 

matemáticos de problemas de transporte de camiões de contentores, ambos com mercadorias 

únicas e múltiplas. Os autores formulam um problema básico em que cada veículo pode 

transportar exatamente um contentor de cada vez, e um problema de múltiplas mercadorias com 

um chassi usado no transporte de dois contentores de 20 pés ou um contentor de 40 pés. Para 

resolver o problema, um algoritmo de solução com base no método heurístico de inserção é 

introduzido. Jula et al. (2005) combina os nós de recolha e entrega para formular o problema de 
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transporte de camiões como um problema de múltiplos caixeiros viajantes com janelas de tempo. 

No trabalho de Ronen (1992), é analisado o problema de alocar um conjunto de viagens a uma 

frota mista de camiões operados a partir de um único terminal. Tal problema é frequentemente 

enfrentado na distribuição regional de produtos de grande volume, onde um camião pode receber 

várias viagens fechadas da mesma origem durante um turno de trabalho. Em Zhang et al. (2010), 

é abordado um problema de programação de camiões para o transporte de contentores numa 

área local com múltiplos depósitos e múltiplos terminais. Quatro tipos de movimentos de 

contentores (entrada cheia, saída cheia, entrada vazia e saída vazia), bem como janelas de 

tempo, tanto na origem como no destino são considerados neste estudo. 

 

 

 

3.3 Conclusões da Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo foi elaborado um estudo do estado da arte do desenvolvimento de 

planeamento de rotas, mais concretamente o Vehicle Routing Prolem. Foi feita uma 

contextualização histórica, uma análise dos seus elementos e do seu modelo matemático. Foi 

feto um levantamento das variantes do VRP existentes e que melhor se relacionam com o 

problema em estudo, apresentando também diferentes metodologias na resolução dos mesmos. 

 A aplicação do VRP a problemas reais nem sempre é uma situação simples e linear, e 

após a revisão bibliográfica e tendo em conta também as especificações deste caso de estudo, 

verificou-se que não é possível a aplicação de um só método para o solucionar. 

 O modelo CVRP é aplicável à THC, pois tratando-se de uma empresa de transportes, 

esta variante contribuí para que não seja ultrapassada a capacidade máxima dos veículos em 

cada transporte para os clientes. Também a variante VRPTW é aplicável ao problema da THC, 

visto que no momento da aceitação de um novo serviço é sempre especificado o espaço temporal 

ao qual o veículo designado deve fazer a entrega. Na THC por vezes surgem constrangimentos 

como a ocorrência de uma avaria, acidente, atraso na entrega/recolha de produtos por parte do 

veículo e novos pedidos obriga a fazer um replaneamento da rota, pelo que o modelo DVRP é 

discutido. O modelo VRPB é estudado visto que essencialmente aborda o conceito de 

deadheading, que é o grande problema da THC. A incerteza do planeamento de rotas também 

é abordado e corelaciona-se com a THC, em que cada dia não é igual e existe uma incerteza de 

planeamento constante. Por último, a combinação de rotas apresenta estudos muito 

semelhantes ao da THC, de reduzir o transporte em vazio. 
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4 Metodologia 

Após a identificação do problema no capítulo 2 e da revisão das diferentes abordagens 

de solução no capítulo 3, este capítulo apresenta a estratégia desenvolvida para resolver o 

presente caso de estudo. Neste capítulo é esclarecido, de forma cuidada e o mais simplificada 

possível, o modo como a mesma funciona como um todo e o porquê de certos passos serem 

utilizados. 

Foi desenvolvido um método heurístico para resolução deste estudo. Este método 

baseia-se na regra heurística greedy abordada no capítulo 3: a heurística nearest neighbour.  

Este método heurístico tem como principal objetivo determinar a sequência de serviços 

que vão ser executados durante uma semana, de tal modo que seja minimizada a distância 

percorrida em vazio.  

O ponto de partida para a aplicação deste método é um cenário utópico, em que são 

conhecidos, à partida, todos os serviços a efetuar durante uma semana de trabalho, desde o 

ponto de recolha de carga, o local de descarga e, com essa informação, a distância percorrida 

com carga. 

Neste método são considerados quatro conjuntos e os respetivos índices. O conjunto S 

comtempla todos os serviços que a empresa tem de realizar numa semana de trabalho, em que 

s representa um serviço, tal que s є S = {1, …, m}. O conjunto I é composto por todos os locais 

onde se realiza o processo de carga numa semana, sendo i um local de carga em que i є I = {1, 

…, n}. O conjunto J contém todos os locais onde se efetua o processo de descarga, em que j 

representa um local de descarga e j є J = {0,…,n}, sendo que nesta notação, j0  representa o 

último local de descarga da semana anterior e que irá servir de ponto de partida para a análise 

da semana em estudo. Por último, o conjunto V, contém todos os veículos disponíveis, sendo v 

um veículo e em que v є V = {1,2,3}. 

A matriz CPAsij indica o local de carga i e o local de descarga j para cada serviço s. Estes 

dados são conhecidos a priori no início de cada semana de trabalho. A primeira coluna da matriz 

CPA representa o número do serviço. A segunda coluna representa o local de carga e a terceira 

coluna, o local de descarga.  

 O parâmetro dcargas indica o número de quilómetros associado a cada serviço s. 

Conhecendo o local de carga i e o local de descarga j de cada serviço s (matriz CPA), o valor 

deste parâmetro dcargas é obtido através da plataforma Google Maps.  

A matriz dji indica a distância entre cada local de descarga j e cada local de carga i. Os 

valores da matriz são determinados com base também na plataforma Google Maps para aferir 

as distâncias reais.  



35 

 

Após serem definidos os conjuntos, com os seus respetivos índices, e os parâmetros, 

introduz-se uma breve explicação do funcionamento desta heurística, que posteriormente irá ser 

suportada pelo respetivo fluxograma e um exemplo prático da sua aplicação a este problema. 

O funcionamento deste método heurístico baseia-se na procura da menor distância 

possível entre dois locais selecionados. O local inicial deste método é último local de descarga 

da semana anterior, j0, e é a partir desta localização que se vai proceder à obtenção do próximo 

local de carga, ao qual a distância percorrida em vazio seja a menor possível quando comparado 

com todas as localizações. O local de carga selecionado corresponde a um serviço. Esta 

correspondência permite definir uma ordem dos serviços a percorrer. Para evitar que os locais 

selecionados sejam outra vez escolhidos, os mesmos são apagados da matriz dji, a coluna e a 

linha correspondentes aos dois locais. No caso de existirem dois ou mais locais com o mesmo 

nome, são criados para cada um a respetiva linha/coluna, caso pertençam aos locais de carga 

ou descarga, evitando assim uma possível aplicação incorreta do método. A alocação das cargas 

a um veículo termina quando já não existem mais cargas disponíveis para alocar ou o veículo já 

atingiu a distância máxima percorrida de 3600 km por semana. Quando uma das duas situações 

ocorre, a heurística chega ao seu final e o seu resultado será uma sequência das ordens de 

serviço a percorrer pelo veículo na qual se percorre o menor deadheading. O último local de 

descarga da semana analisada posteriormente irá servir como ponto inicial na semana seguinte. 

Traduzindo o funcionamento para um grafo, representado da figura 20, a matriz CPA 

fornece-nos os serviços que detêm o local de carga e descarga respetivo. O percurso entre dois 

locais é obrigatoriamente executado, sendo que está assinalado a laranja na figura. O objetivo 

desta heurística será encontrar a conexão entre o local de descarga (assinalado com um círculo) 

e o próximo local de carga (assinalado com um triângulo) que seja o menor possível. As linhas a 

tracejado representam os trajetos possíveis entre todos os locais de descarga e carga, sendo 

que estas distâncias estão representadas na matriz dji e irão ser sujeitas a análise selecionando 

posteriormente o melhor caminho, ou seja, o caminho mais curto. 
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Na figura 21 encontra-se uma possível solução para o problema apresentado na figura 20, em 

que a sequência de serviços será 4 -˃ 3 -˃ 2 -˃ 1, que se encontra assinalado a verde. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Gráfico representativo das possíveis ligações entre os locais de descarga e carga 
(Fonte: Autor) 

#1 

#2 

#4 

#3 

Figura 21 - Possível solução para o problema representado no gráfico da figura 20 (Fonte: 
Autor) 
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De seguida, encontra-se o fluxograma do método heurístico aplicado (ver figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22 - Fluxograma Método Heurístico (Fonte: Autor) 
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Para uma melhor compreensão do método heurístico representado na figura 22, será 

aplicado um exemplo prático, com os seguintes dados: 

s – serviço, s є S = {1, 2, 3, 4, 5} 

i – local de carga, i є I = {Rio de Mouro, Rebordosa, Pêro Pinheiro, Póvoa Santa Íria, 

Badajoz} 

j – local de descarga, j є J = {Vialonga, Lousada, Lisboa, Bucelas, Don Benito, Carnaxide} 

v – veículo, v є V ={1} 

 Para este exemplo, temos um conjunto de cinco serviços, cinco locais de cargas e seis 

locais de descarga. O conjunto dos locais de descarga apresenta mais um elemento que o 

conjunto de locais de carga, pois contém o último local de descarga da semana anterior 

(Vialonga) e que vai servir de ponto inicial para a execução da heurística, sendo representado 

por j0. 

Após a definição dos índices e conjuntos, a matriz CPAsij apresenta o seguinte aspeto: 

 

  

 

 

 

 

O parâmetro dcargas está representado na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Parâmetro dcargas (Fonte: Autor) 

 

 

 

 

 

A matriz dji, é representada pela tabela 4, com o recurso ao à plataforma Google Maps 

de forma a obter as distâncias correspondentes às várias combinações de localizações. 

Tabela 2 - Matriz CPA (Fonte: Autor) 

S I J 

1 Rio de Mouro Lousada 

2 Rebordosa Lisboa 

3 Pêro Pinheiro Bucelas 

4 Póvoa Sta. Íria Don Benito 

5 Badajoz Carnaxide 

S dcarga 

1 360 km 

2 402 km 

3 32 km 

4 347 km 

5 333 km 
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 De seguida, verifica-se se o número de linhas atual da matriz dji é igual a um. Se tal 

igualdade não se verificar, é selecionado o valor mínimo associado ao local de descarga, 

djvialonga,i. Neste caso, o menor valor que se obtém para o local Vialonga, é o local de Póvoa de 

Sta. Íria da qual dista 2 quilómetros, como representado a verde na tabela 5. 

 

 

 Após a seleção do local mais próximo, verifica-se qual o serviço a que o local está 

associado na matriz CPA. Neste exemplo, o local selecionado Póvoa de Santa Íria, corresponde 

ao serviço número 4 na matriz CPA representada pela tabela 2. 

De seguida, é criada uma sequência que contemplará a ordem na qual os serviços que irão ser 

realizados para que exista o menor deadheading possível. Neste caso o primeiro serviço a ser 

realizado será o serviço número 4 da matriz CPA, logo ordem = {4}. 

Tabela 4 – Matriz dji (Fonte: Autor) 

J/I Rio de Mouro (i1) Rebordosa (i2) Pêro Pinheiro (i3) Póvoa Sta. Íria (i4) Badajoz (i5) 

Vialonga 

(j0) 

34 km 312 km 37 km 2 km 236 km 

Lousada 

(j1) 

366 km 43 km 353 km 334 km 397 km 

Lisboa (j2) 21 km 331 km 30 km 20 km 228 km 

Bucelas 

(j3) 

35 km 318 km 38 km 14 km 242 km 

Don 

Benito (j4) 

349 km 483 km 357 km 339 km 111 km 

Carnaxide 

(j5) 

15 km 338 km 25 km 26 km 231 km 

Tabela 5 - Seleção da menor distância para o local Vialonga na matriz dji (Fonte: Autor) 

J/I Rio de Mouro (i1) Rebordosa (i2) Pêro Pinheiro (i3) Póvoa Sta. Íria (i4) Badajoz (i5) 

Vialonga 

(j0) 

34 km 312 km 37 km 2 km 236 km 

Lousada 

(j1) 

366 km 43 km 353 km 334 km 397 km 

Lisboa (j2) 21 km 331 km 30 km 20 km 228 km 

Bucelas 

(j3) 

35 km 318 km 38 km 14 km 242 km 

Don 

Benito (j4) 

349 km 483 km 357 km 339 km 111 km 

Carnaxide 

(j5) 

15 km 338 km 25 km 26 km 231 km 
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 De seguida é implementado o valor do deadheading através da igualdade: dji = 

deadheading. Neste exemplo, a igualdade traduz-se em: dvialonga,póvoa santa íria, = 2 km = 

deadheading. 

 

 

De seguida, verifica-se qual o local de descarga do serviço 4, através da matriz CPA, 

através da igualdade:  j = CPA4,póvoa sta.íria,don. benito. Esta nova localização será utilizada para a nova 

iteração do método. Neste exemplo, Don Benito será a próxima localização a ser avaliada, tal 

como representada a amarelo na tabela 7. Este local de descarga irá ser adicionado à sequência 

tal como representado na tabela 8. 

 

 

  

 

 

 

Tabela 8 - Inserção do local de descarga Don Benito (Fonte: Autor) 

 

O próximo passo é a verificação do número total de quilómetros que irão ser percorridos 

pelo veículo. O limite máximo semanal que um veículo poderá percorrer é de 3600 km, a que 

corresponde a uma velocidade média de deslocação de 90 km/h, durante 8 horas por dia e 5 

dias por semana de trabalho. É realizado então o somatório das distâncias de carga selecionadas 

e o somatório da distância de deadheading obtidas. A soma destes dois somatórios tem de estar 

abaixo do limite máximo estabelecido. Caso esteja abaixo do limite, segue-se para o último 

passo, se não estiver igual ou superior ao limite, a última carga selecionada é anulada e a 

alocação de cargas no veículo fica concluída e avança-se para a definição do próximo j0 e output. 

No caso deste exemplo, verifica-se que a distância de carga desde Póvoa Sta. Íria até Don Benito 

é de 347 km. A este valor é adicionado o valor mínimo que foi obtido entre Vialonga e Póvoa Sta. 

Tabela 6 – Criação da tabela ordem com a sequência final (Fonte: Autor) 

S I J Deadheading 

4 Póvoa Sta. Íria  2 km 

Tabela 7 - Seleção do próximo local de descarga Don Benito na matriz CPA (Fonte: Autor) 

Serviço I J 

1 Rio de Mouro Lousada 

2 Rebordosa Lisboa 

3 Pêro Pinheiro Bucelas 

4 Póvoa Sta. Íria Don Benito 

5 Badajoz Carnaxide 

S I J Deadheading 

4 Póvoa Sta. Íria Don Benito 2 km 
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Íria, que é igual a 2 km. O somatório destes dois valores resulta em 349 km, valor que é menor 

que 3600 km, pelo que se avança para o próximo passo da heurística. 

O último passo é a eliminação na matriz dji, da linha com o local Vialonga e da coluna 

denominada com o local Póvoa Sta. Íria. Com esta eliminação evita-se que estes locais 

futuramente sejam selecionados outra vez. Neste exemplo, será dVialonga, póvoa santa íria tal como 

representado na tabela 9. 

 

Este processo é repetido até a matriz dji ficar apenas com uma linha, a linha das 

descargas, com um único valor. Se validado, é expectável que o único valor correspondente à 

linha que não foi eliminada, seja o primeiro local de descarga a ser considerado na próxima 

semana a ser analisada. Neste exemplo demonstrativo, o local será Bucelas, assinalado a 

amarelo na tabela 10. 

 

 

Tabela 9 - Eliminação da linha Vialonga e da coluna Póvoa Sta. Íria na matriz dij (Fonte: Autor) 

J/I Rio de Mouro (i1) Rebordosa (i2) Pêro Pinheiro (i3) Póvoa Sta. Íria (i4) Badajoz (i5) 

Vialonga 

(j0) 

34 km 312 km 37 km 2 km 236 km 

Lousada 

(j1) 

366 km 43 km 353 km 334 km 397 km 

Lisboa (j2) 21 km 331 km 30 km 20 km 228 km 

Bucelas 

(j3) 

35 km 318 km 38 km 14 km 242 km 

Don 

Benito (j4) 

349 km 483 km 357 km 339 km 111 km 

Carnaxide 

(j5) 

15 km 338 km 25 km 26 km 231 km 

Tabela 10 - Seleção do local de descarga Bucelas (Fonte: Autor) 

J/I Rio de Mouro (i1) Rebordosa (i2) Pêro Pinheiro (i3) Póvoa Sta. Íria (i4) Badajoz (i5) 

Vialonga 

(j0) 

34 km 312 km 37 km 2 km 236 km 

Lousada 

(j1) 

366 km 43 km 353 km 334 km 397 km 

Lisboa (j2) 21 km 331 km 30 km 20 km 228 km 

Bucelas 

(j3) 

35 km 318 km 38 km 14 km 242 km 

Don 

Benito (j4) 

349 km 483 km 357 km 339 km 111 km 

Carnaxide 

(j5) 

15 km 338 km 25 km 26 km 231 km 
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No final, o output deste método será então a lista ordem com serviços listados na 

sequência alcançada, que neste caso ilustrativo será ordem = {4, 5, 1, 2, 3}, o que traduz no 

percurso: Vialonga – Póvoa Sta. Íria – Don Benito – Badajoz – Carnaxide – Rio de Mouro – 

Lousada – Rebordosa – Lisboa - Pêro Pinheiro – Bucelas. 

A localização Bucelas, que foi o último local de descarga selecionado para a semana em análise, 

irá assumir o índice j0, para funcionar como ponto de partida na avaliação da semana seguinte 

(t+1). Um dos outputs é também a tabela 11, onde está representada a matriz da sequência final, 

após todas as iterações do método. Verifica-se, por fim, que o somatório das distâncias de carga 

e das distâncias de deadheading não ultrapassam os 3600 km, tendo o valor de 1675 km. 

 

 

 

Em suma, este método permite de uma forma simplificada a procura do local com a 

menor distância em relação ao local seguinte e assim responder ao problema de obter a menor 

distância possível para executar determinados números de serviços. 

 

No exemplo anterior apenas foi considerado um veículo, De seguida, apresenta-se um 

exemplo com 3 veículos, em que existem 16 serviços para serem alocados.  

s – serviço, s є S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16} 

i – local de carga, i є I = {Terrugem, Avintes, P.Sta. íria, Badajoz, P.Sta. Íria, P. Sta. Íria, 

Antequera, P. Sta. Íria, Don Benito, Rincon Soto, Avintes, Leria, Queluz, Ponte Rol, Coimbrão, 

Cartaxo} 

j – local de descarga, j є J = {Setúbal, Setúbal, Rebordosa, Valongo, Carnaxide, Mérida, 

Vialonga, Almazora, Antequera, P. Sta. Íria, Don Benito, Azagra, Ponte Rol, Fátima, Seixal, 

Tocadelos, Vila do Conde, Cacém, Rio Maior} 

v – veículo, v є V ={1, 2, 3} 

As tabelas 12, 13 e 14 representam a matriz CPAsij para os três veículos respetivamente. 

 

Tabela 11 – Sequência final dos serviços (Fonte: Autor) 

S I J Deadheading 

4 Póvoa Sta. Íria Don Benito 2 km 

5 Badajoz Carnaxide 111 km 

1 Rio de Mouro Lousada 15 km 

2 Rebordosa Lisboa 43 km 

3 Pêro Pinheiro Bucelas 30 km 
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Para o veículo 1, com j0 igual ao local Setúbal: 

Tabela 12 - Matriz CPAsij para o veículo 1 (Fonte: Autor) 

S I J 

1 Terrugem Valongo 

2 Avintes Carnaxide 

3 P. Sta. Íria Mérida 

4 Badajoz Vialonga 

5 P. Sta. Íria Almazora 

 

Para o veículo 2, com j0 igual ao local Setúbal: 

Tabela 13 - Matriz CPAsij para o veículo 2 (Fonte: Autor) 

S I J 

6 P. Sta. Íria Antequera 

7 Antequera P. Sta. Íria 

8 P. Sta. Íria Don Benito 

9 Don Benito Azagra 

10 Rincon Soto Ponte Rol 

 

Para o veículo 3, com j0 igual ao local Rebordosa: 

Tabela 14 - Matriz CPAsij para o veículo 3 (Fonte: Autor) 

S I J 

11 Avintes Fátima 

12 Leiria Seixal 

13 Queluz Tocadelos 

14 Ponte Rol Vila do Conde 

15 Coimbrão Cacém 

16 Cartaxo Rio Maior 
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O parâmetro dcargas apresenta a seguinte configuração: 

Tabela 15 - Parâmetro dcargas para a semana 3 (Fonte: Autor) 

S dcarga 

1 361 

2 318 

3 285 

4 295 

5 970 

6 563 

7 597 

8 336 

9 686 

10 932 

11 201 

12 166 

13 32 

14 353 

15 177 

16 90 

 

A matriz dji não vai ser apresentada devida à sua extensão, mas contém todas as 

distâncias comparadas entre todos os locais de carga e todos os locais de descarga, tal como 

demonstrado no exemplo anterior. 

 A primeira iteração ocorre para o veículo 1, e traduz-se no seguinte com uma primeira 

inserção da sequência ordem como apresentada na tabela 16. O local Tocadelos será o j 

considerado para a próxima iteração. 

Tabela 16 - Sequência ordem após a 1ª iteração para o veículo 1 (Fonte: Autor) 

S I J Deadheading 

13 Queluz Tocadelos 57 

 

De seguida, é incrementado uma unidade ao índice v, e avalia-se o segundo veículo. 

Após a primeira iteração, a sequência ordem apresenta o seguinte aspeto: 

Tabela 17 - Sequência ordem após a 1ª iteração para o veículo 2 (Fonte: Autor) 

S I J Deadheading 

6 P.Sta. Íria Antequera 66 
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Finalmente, após ser incrementado mais uma unidade ao índice v, realiza-se a primeira 

iteração para o terceiro veículo. A sequência ordem tem a seguinte representação: 

Tabela 18 - Sequência ordem após a 1ª iteração para o veículo 3 (Fonte: Autor) 

S I J Deadheading 

2 Avintes Carnaxide 39 

 

Após a última iteração, é igualada a igualdade v = v3, pelo que se retorna ao primeiro 

veículo. Para a segunda iteração neste veículo considera-se j = Tocadelos, uma vez que é o 

último local de descarga deste veículo. 

Após a segunda iteração a sequência ordem para o veículo 1 é apresentada pela tabela 19. 

Tabela 19 - Sequência ordem após a 2ª iteração para o veículo 1 (Fonte: Autor) 

S I J Deadheading 

13 Queluz Tocadelos 57 

14 Ponte Rol Vila do Conde 35 

 

Este processo é realizado até já não existirem mais cargas por alocar. Após todas as 

iterações, as sequências ordem para cada veículo apresentam a configuração representada 

pelas tabelas 20, 21 e 22. 

Tabela 20 - Sequência final ordem para o veículo 1 (Fonte: Autor) 

S I J Deadheading 

13 Queluz Tocadelos 57 

14 Ponte Rol Vila do Conde 35 

15 Coimbão Cacém 92 

3 P.Sta. Íria Mérida 30 

4 Badajoz Vialonga 102 

5 P.Sta. Íria Almazora 2 

 

Tabela 21 - Sequência final ordem para o veículo 2 (Fonte: Autor) 

S I J Deadheading 

6 P.Sta. Íria Antequera 66 

7 Antequera P.Sta. Íria 0 

8 P.Sta. Íria Don Benito 0 

9 Don Benito Azagra 0 

10 Rincon Soto Ponte Rol  25 
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Tabela 22 - Sequência final ordem para o veículo 3 (Fonte: Autor) 

S I J Deadheading 

2 Avintes Carnaxide 39 

1 Terrugem Valongo 26 

11 Avintes Fátima 25 

12 Leiria Seixal 43 

16 Cartaxo Rio Maior 73 

 

De referir que todos os veículos cumprem o limite estabelecido de uma distância 

realizada menor que 3600 quilómetros. Representada a amarelo em cada uma das tabelas estão 

os últimos locais de descarga de cada veículo, e que irão servir como ponto de partida para a 

avaliação da próxima semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

5 Resultados 

Neste capítulo são escortinados os resultados derivados da aplicação do método 

heurístico explicado no capítulo anterior. Este capítulo inicia-se na secção 5.1, onde são 

apresentados os cenários a analisar e os pressupostos assumidos. As três secções seguintes 

(5.2, 5.3 e 5.4) apresentam os resultados detalhados por cenários, enquanto que a secção 5.5 

compara os cenários entre si com a situação atual da THC.  

Uma vez que os resultados da aplicação do método heurístico são extensos, dado que 

cada veículo apresenta 29 tabelas de planeamento semanal para cada cenário, no presente 

capítulo apenas serão resumidos os resultados que permitam obter conclusões para o trabalho. 

Caso o leitor pretenda analisar ao pormenor cada cenário para cada um dos veículos, encontram-

se nos anexos 1 a 6, os valores detalhados.  

Por último, na secção 5.6 apresenta-se uma sugestão de proposta de resolução para o 

problema em estudo. 

 

5.1 Apresentação dos Cenários e Pressupostos 

Para a realização deste estudo, foram criados e analisados três cenários distintos, tal 

como representa a figura 23. 

 

 Começando pelo primeiro cenário, este consiste em fazer uma reorganização das cargas 

alocadas a cada veículo, ou seja, utilizando os mesmos serviços que cada veículo realizou 

semanalmente no cenário original da empresa, realizar uma análise de um reordenamento das 

Figura 23 - Representação figurativa dos três Cenários a estudar (Fonte: Autor) 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 3 CENÁRIO 2 

V1 V1 

V1 V2

 

V2

 

V2

 

V3

 

V3

 

V3
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cargas e como isso afetaria a distância percorrida em vazio pelos veículos. No método heurístico 

são aplicados 3 conjuntos de serviços, cada conjunto de serviços é alocado a um só veículo. 

O segundo cenário, consiste na criação de uma bolsa de cargas, ou seja, retirar todas 

as cargas alocadas inicialmente a cada veículo e posteriormente colocá-las numa bolsa geral de 

cargas. De seguida, distribuí-las pelos três veículos, obedecendo a certas restrições que irão ser 

explicadas posteriormente. No método heurístico é criado apenas um conjunto de serviços, no 

qual engloba todos os serviços semanais a realizar nessa semana. Neste cenário, o método 

heurístico é executado paralelamente, ou seja, as cargas são alocadas uma a uma, veículo a 

veículo. Exemplificando, no início de cada semana os três veículos estão vazios e existe uma 

bolsa de todos os serviços a serem executados nessa mesma semana. O primeiro passo é alocar 

a carga mais próxima ao veículo 1. O segundo e terceiro passo é alocar a carga mais próxima 

ao veículo 2 e ao veículo 3, respetivamente. De seguida, retorna-se ao veículo 1 e aloca-se o 

serviço com o local de carga mais próximo ao último local de descarga e repete-se o mesmo 

processo para os outros dois veículos até já não existirem mais serviços a executar ou atingirem 

o limite máximo de distância percorrida. Este sistema permite retratar melhor a realidade da 

empresa, uma vez que se se executasse a heurística de maneira sequencial, as cargas eram 

alocadas aos veículos até não existirem mais cargas na bolsa de carga ou fosse atingido  o limite 

máximo de quilómetros, o que traduzia em veículos sobrecarregados e/ou veículos sem qualquer 

carga neste caso. 

Por último, o terceiro cenário faz uma análise à possibilidade de colocar todas as cargas 

do maior cliente, que representa 33,9% das cargas totais, durante a semana num só veículo, 

colocando as restantes cargas nos restantes dois veículos de frota própria. De considerar que 

neste cenário as cargas não são exclusivas, ou seja, sempre que não houver a possibilidade 

pelas restrições adjacentes ao método, os outros dois veículos podem ser alocados com cargas 

do maior cliente e o primeiro com cargas de outros clientes, de modo a que nenhuma carga 

escalada semanalmente fique sem alocação. Tal como acontece com o cenário anterior e de 

maneira a retratar com a maior realidade possível, a heurística é executada paralelamente pelos 

veículos. Nesta heurística são criados dois conjuntos de serviços: um conjunto com os serviços 

do maior cliente e outro conjunto com os serviços dos restantes clientes. Numa primeira 

instância, apenas cargas do maior cliente são alocadas ao veículo 2 sendo as restantes alocadas 

aos outros dois veículos. Quando já não é possível alocar mais cargas do maior cliente pelas 

restrições já referidas anteriormente, abre-se a possibilidade de preencher o veículo 2 com as 

outras cargas e os dos outros dois veículos serem alocados com cargas do maior cliente. Esta 

situação ocorre particularmente nos casos em que existem muitas cargas do maior cliente para 

alocar, quando existem poucas cargas do maior cliente para alocar e é necessário preencher o 

veículo 2 com outras cargas, ou então por último quando a distância a percorrer pelo veículo 2 

de um ponto de descarga a outro ponto de carga é muito elevado e o limite máximo de 

quilómetros é ultrapassado. Nestes últimos casos, a carga do maior cliente é anulada para o 

veículo 2 e é alocada a um dos outros veículos que se encontre mais perto. 
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Para a análise dos três diferentes cenários estudados foram considerados os dados 

relativos aos três veículos de fevereiro a agosto de 2018, sendo no total consideradas 29 

semanas e 380 cargas efetuadas. Para este estudo, partiu-se do pressuposto de que no início 

de cada semana de trabalho se saberia todos os serviços a serem realizados e as suas distâncias 

de transporte de carga. Apesar de a empresa organizar as suas operações de mês a mês, para 

este estudo dividiram-se os trajetos realizados por semana de trabalho, de modo a facilitar a 

leitura e análise dos resultados obtidos. É assumido também que não existem quaisquer 

condicionantes em termos de temporais neste estudo, ou seja, não são considerados as datas 

de chegada e entrega das cargas. Por fim, é considerado que por cada semana de trabalho o 

veículo só pode percorrer no máximo 3600 quilómetros. Este valor é resultado das restrições a 

que o motorista está condicionado pelo horário laboral (8 horas por dia durante 5 dias por 

semana) e à velocidade máxima permitida por lei de 90 km/h nas infraestruturas rodoviárias de 

Portugal e Espanha, que são os países considerados neste estudo. 

(https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_pt.htm, 2018). De ressalvar 

ainda que as férias dos motoristas foram respeitadas, pelo que não são alocadas cargas durante 

esse período, que estão assinalados nos respetivos gráficos com o valor zero. Tal representação 

acontece também no caso do veículo 1 que entre a semana 6 e a semana 8 da análise esteve 

inoperacional devido à troca de motoristas. 

 Relativamente aos custos associados à operação de distribuição, é viável realizar-se 

uma comparação entre os custos da situação atual na empresa e os custos estimados para os 

três cenários. É de realçar que neste cálculo de custos serão apenas contabilizados os custos 

associados ao consumo de combustível e não serão tidos em consideração outros custos, como 

por exemplo, o desgaste do veículo. Para esta análise, e após analisar os vários dados dos 

veículos, assumiu-se um consumo médio de combustível por parte de cada veículo de 36,5 

litros/100 km e o preço do gasóleo por litro é de 1.395€. Assim, o preço do combustível por cada 

quilómetro é de 0,51€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_pt.htm
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5.2 Cenário 1 

Para este primeiro cenário foi estudado para cada veículo, a reorganização das cargas 

efetuadas por estes em cada semana de trabalho. Ou seja, perante aquilo que foi o percurso 

realizado pelos veículos, caso tivessem todos os dados disponíveis como teriam sido 

reorganizados os percursos das cargas. A título demonstrativo deste primeiro cenário, encontra-

se um mapa da distribuição de cargas feita pelo percurso original e a distribuição após a 

aplicação do método heurístico para o veículo 3 na semana 8, ambos representados 

respetivamente pela figura 24 e a tabela 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 23 - Distâncias percorridas no Percurso Original para o Veículo 3 na Semana 8 vs 
Distâncias percorridas no Cenário 1 para o Veículo 3 na Semana 8 (Fonte: Autor) 

Percurso Original - V3 Semana 8 

Data 
Local 
carga 

Local 
descarga 

Kms 
Viagem 

Kms 
carga 

Kms 
vazio 

02/abr 
Ponte do 

Rol V.Conde 414 314 100 

03/abr 
Vale de 
Cambra Sines 518 437 81 

04/abr Montijo Bucelas 180 40 140 

05/abr Sabugo Leiria 221 161 60 

06/abr Carregueira Tojal 236 145 91 

   1569 1097 472 

Cenário 1 - V3 Semana 8 

Data 
Local 
carga 

Local 
descarga 

Kms 
Viagem 

Kms 
carga 

Kms 
vazio 

02/abr Montijo Bucelas 40 40 0 

03/abr Sabugo Leiria 188 161 27 

04/abr Carregueira Tojal  236 145 91 

05/abr 
Ponte do 

Rol V.Conde 341 314 27 

06/abr 
Vale de 
Cambra Sines 518 437 81 

   1323 1097 226 
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Figura 24 - a) Representação do Percurso Original para o Veículo 3 na Semana 8  
b) Representação do Cenário 1 para o Veículo 3 na Semana 8 (Fonte: Autor) 
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Analisando este exemplo, verificamos que houve uma redução de 246 quilómetros em vazio após 

a aplicação da heurística (472 km versus 246 km), o que é bastante significativo e que representa 

uma poupança de 15.7% em relação ao percurso original (1323 km versus 1569 km). 

Após a demonstração da aplicação do algoritmo neste exemplo, de seguida são analisados os 

resultados obtidos para cada um dos veículos neste primeiro cenário em estudo. 

 

Figura 25 - Análise comparativa do Deadheading percorrido no percurso original e no Cenário 1 
para o Veículo 1 (Fonte: Autor) 

 

Analisando o gráfico da figura 25 relativo ao percurso do veículo 1, verifica-se que as 

semanas 5, 25 e 28 foram aquelas em que se verificou uma maior otimização do percurso, com 

poupanças sempre acima dos 100 quilómetros comparando com o cenário original. Constata-se 

também que na semana 2 e na semana 26 o percurso otimizado é superior ao valor do percurso 

original, em 16 e 20 quilómetros respetivamente. Este resultado deve-se ao facto de na aplicação 

da heurística o local da última descarga seja diferente nas duas situações e, consequentemente 

tem impacto na escolha do próximo local de carga e consequentemente no percurso a percorrer. 

As restantes 15 semanas (semanas: 4, 10 a 22 e 29), o percurso efetuado pelo veículo é idêntico 

ao percurso após a aplicação do método heurístico, pelo que apresentam resultados iguais. 
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Tabela 24 - Resultados da aplicação da heurística no Cenário 1 e a situação Original para o Veículo 

1 (Fonte: Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta análise do veículo 1, verifica-se que após a aplicação do método heurístico existiu 

uma redução de 502 quilómetros do percurso feito em vazio. Este número corresponde a um 

deadheading de 9,2%, menos 0,8% que no percurso original. Este deadheading corresponde a 

uma redução de custos de 256€, que significa a uma poupança de 9% em comparação com a 

situação atual da empresa. 

 

Figura 26 - Análise comparativa do Deadheading percorrido no percurso original e no Cenário 1 
para o Veículo 2 (Fonte: Autor) 

 

 Para o caso dos percursos do veículo 2, verifica-se que ao longo das primeiras 14 

semanas a distância do percurso original é igual à distância do percurso otimizado, surgindo a 

primeira otimização na semana 15, no valor de 10 quilómetros. De seguida, e pelo facto de o 

local de descarga inicial ter sido alterado após a aplicação da heurística, o percurso otimizado 

apresenta um aumento significativo, na ordem dos 89 quilómetros, em comparação com o 

percurso original. Nova otimização ocorre na semana 25, em que se conseguiu reduzir 100 

quilómetros. Nas últimas duas semanas de estudo ocorrem pequenas alterações no valor de 
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Veículo 1 Original Cenário 1 

Nº Cargas Nacionais 34 (32%) 34 (32%) 

Nº Cargas Internacionais 87 (68%) 87 (68%) 

Distância Total Percorrida (km) 55436 54843 

Total Deadheading (km) 5566 5064 

Média Deadheading (km/sem) 191,93 174,62 

Deadheading (%) 10,0% 9,2% 

Custo do Combustível (€)    2 838,66 €     2 582,64 €  

Redução de Custos do Combustível (€)         256,02 €  

Otimização Custos (%)   9,0% 
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distância percorrida, na semana 28 em que se reduziu e na semana 29 em que aumentou a 

distância percorrida. 

 

Tabela 25 - Resultados da aplicação da heurística no Cenário 1 e a situação Original para o Veículo 

2 (Fonte: Autor) 

Veículo 2 Original Cenário 1 

Nº Cargas Nacionais 32 (26%) 32 (26%) 

Nº Cargas Internacionais 97 (74%) 97 (74%) 

Distância Total Percorrida (km) 62910 62845 

Total Deadheading (km) 5458 5442 

Média Deadheading (km/sem) 188,21 187,66 

Deadheading (%) 8,7% 8,7% 

Custo do Combustível (€)   2 783,58 €  2 775,42 € 

Redução de Custos do Combustível (€)   8,16 € 

Otimização Custos (%)   0,3% 

 

No cômputo geral do veículo 2, assiste-se a uma otimização de apenas 16 quilómetros 

comparando com o percurso original, o que representa uma otimização de custos de cerca 0,3%, 

um valor muito pouco significativo. Podemos relacionar este resultado com o facto de o veículo 

2, tal como referido no capítulo 2, apresentar 74% dos seus serviços como serviços 

internacionais pelo que não existem muitas oportunidades de reorganização de cargas. 

 

 

Figura 27 - Análise comparativa do Deadheading percorrido no percurso original e no Cenário 1 
para o Veículo 3 (Fonte: Autor) 

 

 Relativamente ao veículo 3, analisando o gráfico da figura 27, verifica-se que excetuando 

7 semanas (semanas: 12, 16, 17, 18, 22, 25 e 26), existem sempre alterações entre as distâncias 
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percorridas pelo percurso original e o percurso otimizado. Visualiza-se uma grande otimização 

nas semanas 2,4,6 e 8, em que todas foi possível otimizar valores superiores a 100 quilómetros 

e dentro desses valores é de destacar o valor otimizado da semana 8: 246 quilómetros. Também 

se verifica que alguns percursos semanais otimizados ultrapassam o valor dos originais, mais 

concretamente em 4 semanas (semanas: 5,9, 15 e 21), e tal ocorre devido às mesmas razões 

anteriormente explicadas nos outros veículos. 

 

Tabela 26 - Resultados da aplicação da heurística no Cenário 1 e a situação Original para o Veículo 
3 (Fonte: Autor) 

Veículo 3 Original Cenário 1 

Nº Cargas Nacionais 107 (83%) 107 (83%) 

Nº Cargas Internacionais 23 (17%) 23 (17%) 

Distância Total Percorrida (km) 45275 44014 

Total Deadheading (km) 6025 5339 

Média Deadheading (km/sem) 207,76 184,1 

Deadheading (%) 13,3% 12,1% 

Custo do Combustível (€)   3 072,75 €    2 722,89 €  

Redução de Custos do Combustível (€)        349,86 €  

Otimização Custos (%)   11,4% 

 

Em suma, para este veículo foi possível reduzir o número de quilómetros percorridos 

sem carga em 686 quilómetros, ou seja 12,1%, e que representa uma otimização de custos no 

valor de 11,4% em relação ao percurso original. Este é o maior valor obtido em comparação com 

os outros veículos de frota própria, o que em parte pode ser explicado pelo facto de este veículo 

ter essencialmente realizado trajetos nacionais, nomeadamente cerca de 83% como mencionado 

no capítulo 2, o que facilita uma reorganização dos percursos a realizar 
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5.3 Cenário 2 

Neste novo cenário, teve-se como ponto de partida a criação de uma bolsa de cargas, o 

que significa que se retiraram todas as cargas inicialmente alocadas aos três veículos e 

posteriormente reorganizaram-se essas mesmas cargas pelos três veículos sem qualquer 

restrição de alocação, excetuando as restrições iniciais anteriormente explicadas. A título de 

exemplo, apresenta-se de seguida uma demonstração da heurística para este cenário do veículo 

2 durante a semana 13. 

 

Tabela 27 - Distâncias percorridas no Percurso Original para o Veículo 2 na Semana 13 vs 
Distâncias percorridas no Cenário 2 para o Veículo 2 na Semana 13 (Fonte: Autor) 

Cenário 2 - V2 Semana 13 

Data Local carga 
Local 

descarga 
Kms 

Viagem 
Kms 
carga 

Kms 
vazio 

07/mai Torres Vedras 
Viana 

Castelo 368 361 7 

08/mai Famalicão Linhó 481 402 79 

09/mai P.Sta Iria S.J.Talha 51 8 43 

09/mai P.Sta Iria Cartaxo 74 74 0 

10/mai C.Montachique Barreiro 176 111 65 

   1150 956 194 

Percurso Original - V2 Semana 13 

Data 
Local 
carga 

Local 
descarga 

Kms 
Viagem 

Kms 
carga 

Kms 
vazio 

07/mai V.Pinheiro 
Santiago 
Cacém 410 362 48 

09/mai Ermidas Seixal 193 126 67 

09/mai Aboboda 
Hospital 

de Orbigo 805 739 66 

10/mai Segovia Azambuja 878 601 277 

   2286 1828 458 

Figura 28 - a) Representação do Percurso Original para o Veículo 2 na Semana 13  
b) Representação do Cenário 2 para o Veículo 2 na Semana 13 (Fonte: Autor) 
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Neste exemplo verifica-se que existe um rearranjo de cargas do veículo 2. O facto mais 

notório é a adição de mais uma carga após a aplicação da heurística. Verifica-se também neste 

cenário que existem variações ao nível das distâncias percorridas tanto com carga como em 

vazio, que pode ser explicado pelo facto de já não existirem cargas internacionais e só cargas 

nacionais. Resultante dessa alteração, o deadheading também reduziu significativamente, 

passando de 458 km para “apenas” 194 km, uma poupança de 264km. 

Seguidamente serão analisados os resultados para os três veículos em estudo, realizando desde 

já uma comparação deste cenário em estudo com o cenário anterior e o percurso original. 

 

Figura 29 - Análise comparativa do Deadheading percorrido no percurso original, no Cenário 1 e 
no Cenário 2 para o Veículo 1 (Fonte: Autor) 

 

 Analisando o gráfico da figura 29 relativo ao veículo 1, pode-se afirmar que em 19 das 

29 semanas em estudo os resultados tanto para o cenário 1 e 2 são idênticos, ou seja, a distância 

efetuada em vazio tem valores iguais. Destacam-se pela positiva as semanas 2, 25, 26 e 27, 

com particular destaque para a segunda e vigésima quinta semana. Esta primeira apresenta uma 

redução acima dos 100 km quer em relação ao percurso original como para o percurso do cenário 

1. Em relação à semana 25, esta poupança atinge o valor mais elevado: 218 km em comparação 

com o percurso original; e 73 km em comparação com o cenário 1. Nas semanas 26 e 27, o 

cenário 2 reduz a distância percorrida em vazio em valores semelhantes em relação aos outros 

cenários. Por outro lado, nas semanas 1, 3, 5, 11, 21 e 22, o resultado para este cenário em 

análise é prejudicial, especialmente nas semanas 5 e 22, que em virtude das razões 

anteriormente apontadas, o veículo percorreu mais de 100 km que o percurso original. De 

salientar que a maior discrepância de valores entre este cenário 2 e o cenário 1 ocorre na semana 

5, com um prejuízo de 252 km. 
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Tabela 28 - Resultados da aplicação da heurística no Cenário 1 e Cenário 2 e a situação Original 

para o Veículo 1 (Fonte: Autor) 

Veículo 1 Original Cenário 1 Cenário 2 

Nº Cargas Nacionais 34 (32%) 34 (32%) 48 (38%) 

Nº Cargas Internacionais 87 (68%) 87 (68%) 78 (62%) 

Distância Total Percorrida (km) 55436 54843 55543 

Total Deadheading (km) 5566 5064 5289 

Média Deadheading (km/sem) 191,93 174,62 182,38 

Deadheading (%) 10,0% 9,2% 9,5% 

Custo do Combustível (€)   2 838,66 €    2 582,64 €    2 697,39 €  

Redução de Custos do Combustível (€)        256,02 €       141,27 €  

Otimização Custos (%)   9,0% 5,0% 

 

Na tabela 28, verifica-se que existe uma nova configuração em termos de cargas. Neste 

cenário existe a adição de 5 cargas em relação ao percurso original e cenário 1 e existe também 

uma redução do número de cargas internacionais e consequentemente aumento de cargas 

nacionais em 6%. Observa-se que a distância total percorrida neste cenário é muito semelhante 

ao percurso original, contudo verifica-se que neste cenário o veículo percorreu menos distância 

em vazio, representando a distância em vazio 9,5% da distância total, menos 0,5% que o original, 

mas mais 0,3% que no cenário 1. Esta otimização traduz-se numa redução monetária de 5% 

face ao percurso original. 

 

Figura 30 - Análise comparativa do Deadheading percorrido no percurso original, no Cenário 1 e 

no Cenário 2 para o Veículo 2 (Fonte: Autor) 

 

 Para o veículo 2, este cenário revelou-se bastante vantajoso. Como foi possível ver no 

cenário anterior, tinha ocorrido uma otimização muito pouco significativa em relação a este 

veículo. Começando por analisar o gráfico da figura 30, constata-se que nas primeiras sete 

semanas o deadheading é igual para todos os cenários. No entanto, a partir da semana 8 começa 
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então a notar-se uma redução dos quilómetros em vazio, tendência que é acompanhada até à 

semana 20, com um pequeno hiato de uma semana na semana 14 e outro entre as semanas 17 

e 19 onde não existiu nem redução, nem aumento do deadheading. Registam-se três valores de 

enorme redução nas semanas 13, 15 e 20 de mais de 200 km em cada uma. A partir da semana 

21 e até ao final das semanas em análise, os valores mantiveram-se iguais entre os cenários 1 

e 2.  

Tabela 29 - Resultados da aplicação da heurística no Cenário 1 e Cenário 2 e a situação Original 
para o Veículo 2 (Fonte: Autor) 

Veículo 2 Original Cenário 1 Cenário 2 

Nº Cargas Nacionais 32 (26%) 32 (26%) 46 (36%) 

Nº Cargas Internacionais 97 (74%) 97 (74%) 82 (64%) 

Distância Total Percorrida (km) 62910 62845 54922 

Total Deadheading (km) 5458 5442 4273 

Média Deadheading (km/sem) 188,21 187,66 147,34 

Deadheading (%) 8,7% 8,7% 7,8% 

Custo do Combustível (€)   2 783,58 €  2 775,42 € 2 179,23 € 

Redução de Custos do Combustível (€)   8,16 € 604,35 € 

Otimização Custos (%)   0,3% 21,7% 

 

Para este cenário, observa-se que o número total de cargas é inferior em uma unidade 

faceà situação original, mas a distribuição entre cargas nacionais e internacionais é diferente, 

em que as cargas nacionais representam 36% em vez de 26%. Destaca-se, pela observação da 

tabela 29, o valor de otimização de custos, 21,7%. Este valor é derivado da redução em mais de 

1185 quilómetros do deadheading face ao percurso original, o maior valor registado. Contudo, a 

percentagem de quilómetros em vazio percorridos neste cenário em comparação com o percurso 

total é de 7,8%, o que representa uma redução de 0,9% em relação aos outros dois cenários. 

 

Figura 31 - Análise comparativa do Deadheading percorrido no percurso original, no Cenário 1 e 
no Cenário 2 para o Veículo 3 (Fonte: Autor) 
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 Em relação ao veículo 3, escortinando o gráfico da figura 31 nota-se que apresenta 

resultados algo irregulares, uma vez que ou apresenta grandes reduções ou grandes aumentos 

das distâncias percorridas. Destacam-se a semana 5 que assistiu à maior redução face ao 

cenário 1, com o valor de 271 km e a semana 8, que apresenta a maior redução face ao percurso 

original com uma redução da distância de 303 km. Nas restantes semanas, 1, 3, 10, 1, 14, 21 e 

25 observa-se uma redução face ao cenário 1, com resultados menores que 100 km. Por outro 

lado, destaca-se a semana 13, que assiste a um aumento de 222 km quando comparada com o 

cenário 1. As semanas 2, 14, 20 e 22 têm um aumento pouco superior que 100 km de distância 

percorrida face ao cenário 1. À exceção apresentam-se as semanas 4, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 

28 e 29 que se mantêm com resultado igual ao do cenário anterior. 

 

Tabela 30 - Resultados da aplicação da heurística no Cenário 1 e Cenário 2 e a situação Original 
para o Veículo 3 (Fonte: Autor) 

Veículo 3 Original Cenário 1 Cenário 2 

Nº Cargas Nacionais 107 (83%) 107 (83%) 86 (68%) 

Nº Cargas Internacionais 23 (17%) 23 (17%) 40 (32%) 

Distância Total Percorrida (km) 45275 44014 50586 

Total Deadheading (km) 6025 5339 5584 

Média Deadheading (km/sem) 207,76 184,1 192,55 

Deadheading (%) 13,3% 12,1% 11,0% 

Custo do Combustível (€)   3 072,75 €    2 722,89 €    2 847,84 €  

Redução de Custos do Combustível (€)        349,86 €       224,91 €  

Otimização Custos (%)   11,4% 7,3% 

 

Para o veículo 3, tal como a tabela 30 demonstra, existiu uma drástica reorganização de 

cargas. Tanto no percurso original como no cenário 1, existia uma clara predominância de cargas 

nacionais, que neste novo cenário foi esbatido. Houve uma redução de 25% de cargas nacionais 

e consequente aumento do mesmo valor nas cargas internacionais. Como resultado dessa 

mudança, a distância total percorrida é a mais elevada dos três cenários em estudo. O valor do 

deadheading foi maior que no cenário 1 e foi menor que o percurso original, contudo este valor 

significou uma percentagem de 11% quando comparado com o percurso total percorrido. Este 

valor é o menor até agora obtido para este veículo. Em relação à otimização de custos, o cenário 

2 permite poupar 7,3% em comparação com a distância original, mas essa poupança é menor 

em 4,1% face ao cenário 1. 
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5.4 Cenário 3 

O estudo deste terceiro cenário surge a partir da análise dos cenários anteriores em que 

se constatou que existia um cliente que solicitava um número de serviços considerável todas as 

semanas distribuído pelos vários veículos. Verificou-se que este cliente solicitou 129 serviços 

dentro de um universo de 380 cargas executadas pelos 3 veículos em estudo. Este número 

substancial de cargas traduz-se numa percentagem de 33.9%, o que representa pouco mais de 

um terço das cargas realizadas no período estudado. De referir ainda que cerca de 90% destas 

cargas, que correspondem a 116 cargas, são serviços internacionais, sendo as restantes 13 

cargas classificadas como serviços nacionais. Perante este panorama, procedeu-se a um estudo 

que pretende analisar a viabilidade de adjudicar um veículo apenas a realizar estes serviços, que 

neste caso será o veículo 2. No gráfico da figura 32, apresenta-se o número de cargas realizadas 

pelos 3 veículos para o maior cliente durante as 29 semanas em estudo. 

 

Figura 32 - Número de Cargas realizadas para o Maior Cliente durante as 29 semanas em estudo 
(Fonte: Autor) 

 

Verifica-se que o período mais solicitado por este cliente foi o período entre a semana 8 

e a semana 20, com uma solicitação mínima de 4 cargas em cinco semanas e que atingiu o seu 

máximo na semana 17 em que se registaram 12 ordens de carga. No outro extremo do gráfico 

encontra-se a semana 7 na qual não existiu qualquer serviço para este cliente. De registar 

também as semanas 1, 3, 25, 28 e 29 que tiveram uma ordem de cargas superior à média 

registada. 

 Após a aplicação do método heurístico, foi possível reordenar a alocação de cargas do 

maior cliente tal como representado nos gráficos 33 a) e 33 b). De salientar que nas semanas 21 

e 22, como o motorista do veículo 2 estava de férias, as cargas tiveram de ser alocadas aos 

outros dois veículos. Sempre que possível as cargas foram alocadas ao veículo 2, de maneira a 

respeitar as restrições do método que foram referidas anteriormente na secção 5.1, 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M

N
º 

d
e 

ca
rg

as

Semana

Distribuição de cargas do maior cliente



61 

 

nomeadamente a questão de um veículo só poder realizar 3600 km por semana, o que resultou 

numa alocação de 70,5% ao invés de uma alocação total. Em diversas vezes, como a distância 

entre o ponto de carga e o ponto de descarga de uma carga do cliente era muito elevada e faria 

com que a condição anteriormente mencionada não se verificasse, esta resultou numa alocação 

de um outro dos dois veículos que se encontrasse a uma distância menor.  

 

Figura 33 - a) Distribuição de cargas pelos 3 Veículos b) Taxa de Distribuição de cargas pelos 3 
Veículos (Fonte: Autor) 

 

A tabela 31 e a figura 34 ilustram a solução obtida para a semana 14. De ressalvar que 

para esta semana no percurso original nenhuma carga do maior cliente se encontrava alocada 

ao veículo 2, e após a aplicação do método heurístico foi possível colocar todas as cargas da 

respetiva semana alocadas ao veículo 2, que estão assinaladas a azul na tabela 31. 

 

 

 

 

 

Tabela 31 - Distâncias percorridas no Percurso Original para o Veículo 2 na Semana 14 vs 

Distâncias percorridas no Cenário 3 para o Veículo 2 na Semana 14 (Fonte: Autor) 

Cenário ótimo semana 14/5 - 18/5 

Data 
Local 
carga 

Local 
descarga 

Kms 
Viagem 

Kms 
carga 

Kms 
vazio 

14/mai 
P.Sta 
Iria Escuzar 750 707 43 

16/mai Granada Portalegre 731 626 105 

17/mai Sertã Sevilha 637 510 127 

18/mai Sevilha Azambuja 558 452 106 

   2676 2295 381 

Cenário ótimo semana 14/5 - 18/5 

Data Local carga 
Local 

descarga 
Kms 

Viagem 
Kms 
carga 

Kms 
vazio 

14/mai P.sta Iria D.Benito 337 337 0 

14/mai D.Benito V.F.Guadiana 107 107 0 

15/mai V.F.Guadiana P.Sta Iria 278 278 0 

15/mai P.Sta Iria Cartaxo 64 64 0 

15/mai P.Sta Iria Benavente 91 41 50 

16/mai P.Sta Iria Puertullano 605 564 41 

18/mai C.Real Abóboda 760 654 106 

     2242 2045 197 
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Figura 35 - Análise comparativa do Deadheading percorrido no percurso original, no Cenário 1, no 
Cenário 2 e no Cenário 3 para o Veículo 1 (Fonte: Autor) 
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Figura 34 - a) Representação do Percurso Original para o Veículo 2 na Semana 14                      
b) Representação do Cenário 3 para o Veículo 2 na Semana 14 (Fonte: Autor) 
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O gráfico da figura 35 apresenta uma comparação do percurso original com todos os 

cenários estudados para o veículo 1. Para este cenário 3, o veículo 1 apresenta uma redução de 

quilómetros vazios em relação aos outros dois cenários em oito semanas: 4, 9, 10, 11, 15, 27, 

28 e 29. De destacar essencialmente a última semana que regista a maior redução para este 

cenário no valor de 159 km em relação a todos os outros cenários em estudo para este veículo. 

Nas restantes 21 semanas, cinco apresentam os piores resultados na comparação de todos os 

cenários, mais propriamente nas semanas 5, 13, 14, 16 e 17. Destaque para a semana 14 que 

apresenta o maior prejuízo no valor de 125 km. As 16 semanas restantes apresentam valores 

iguais a pelo menos um dos cenários. 

 

Tabela 32 - Resultados da aplicação da heurística no Cenário 1, Cenário 2, Cenário 3 e a situação 

Original para o Veículo 1 (Fonte: Autor) 

Veículo 1 Original Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Nº Cargas Nacionais 34 (32%) 34 (32%) 48 (38%) 65 (54%) 

Nº Cargas Internacionais 87 (68%) 87 (68%) 78 (62%) 55 (46%) 

Distância Total Percorrida (km) 55436 54843 55543 48949 

Total Deadheading (km) 5566 5064 5289 5046 

Média Deadheading (km/sem) 191,93 174,62 182,38 174 

Deadheading (%) 10,0% 9,2% 9,5% 10,3% 

Custo do Combustível (€)   2 838,66 €    2 582,64 €    2 697,39 €    2 573,46 €  

Redução de Custos do Combustível (€)        256,02 €       141,27 €       265,20 €  

Otimização Custos (%)   9,0% 5,0% 9,3% 

 

 A tabela 32 apresenta os resultados para os três cenários analisados para o veículo 1. É 

notório que ao longo dos vários cenários, a percentagem de cargas nacionais foram aumentando, 

atingindo o seu valor máximo neste cenário em análise, com um valor pouco acima dos 50%. 

Observa-se também que por esse motivo, o número de quilómetros totais percorridos por este 

veículo foi mais baixo neste cenário, tal como o valor do deadheading. Para este último valor, 

registou-se uma percentagem em vazio de 10,3% em relação à distância total deste cenário. 

Contudo, apesar de ser o valor mais elevado de todos os cenários analisados, apresenta a maior 

otimização de custos, no valor de 9,3%. 
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Figura 36 - Análise comparativa do Deadheading percorrido no percurso original, no Cenário 1, no 
Cenário 2 e no Cenário 3 para o Veículo 2 (Fonte: Autor) 

 

Para o caso do veículo 2, aquele que foi destacado para executar as cargas do maior 

cliente, os resultados podem ser observados no gráfico da figura 36. Destacam-se claramente 3 

semanas que apresentam valores percorridos muito superiores aos restantes cenários: semanas 

27, 28 e 29. Estas semanas apresentam valores acima dos 160 km percorridos, com especial 

destaque para a semana 28 que apresenta um valor de prejuízo de 373 km. Para além destas 

três semanas, observa-se que existem outras 5 semanas em que o percurso é superior pelo 

menos a um cenário em estudo. Por outro lado, estaca-se pela positiva a redução do 

deadheading em quatro semanas, sendo que ocorre uma redução muito significativa de 184 km 

na semana 14, a maior em comparação com todos os cenários. As semanas 5 e 17 apresentam 

reduções superiores a 70 km, sendo que a semana 13 só tem uma redução de 9 km quando 

comparado com o cenário 2. As 12 semanas restantes apresentam resultados iguais a pelo 

menos um dos outros cenários. 

Tabela 33 - Resultados da aplicação da heurística no Cenário 1, Cenário 2, Cenário 3 e a situação 
Original para o Veículo 2 (Fonte: Autor) 

Veículo 2 Original Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Nº Cargas Nacionais 32 (26%) 32 (26%) 46 (36%) 30 (21%) 

Nº Cargas Internacionais 97 (74%) 97 (74%) 82 (64%) 114 (79%) 

Distância Total Percorrida (km) 62910 62845 54922 65721 

Total Deadheading (km) 5458 5442 4273 4943 

Média Deadheading (km/sem) 188,21 187,66 147,34 169,03 

Deadheading (%) 8,7% 8,7% 7,8% 7,5% 

Custo do Combustível (€) 2 783,58 € 2 775,42 € 2 179,23 € 2 520,93 € 

Redução de Custos do Combustível (€)  8,16 € 604,35 € 262,65 € 

Otimização Custos (%)  0,3% 21,7% 9,4% 
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Pela observação da tabela 33, verifica-se que neste cenário existe um grande aumento 

no número de cargas que o veículo 2 efetuou, mais concretamente 144, contra 129 no percurso 

original e no primeiro cenário e 128 no segundo cenário. Destas 144 cargas, 114 foram cargas 

internacionais, a maioria destas realizadas para o maior cliente. Assiste-se como consequência 

deste facto, a uma distância maior percorrida. Ao invés, de como seria de se esperar pelo 

aumento da distância percorrida, verifica-se que este cenário apresenta a menor taxa de 

quilómetros percorridos em vazio quando comparado com os restantes cenários. Este resultado 

é devido a uma percentagem elevada de cargas do maior cliente terem retorno, e sendo assim 

não ocorre o fenómeno do deadheading. Este cenário apresenta uma redução de custos inferior 

ao cenário 2, mas significativamente superior face ao cenário 1. 

 

 

Figura 37 - Análise comparativa do Deadheading percorrido no percurso original, no Cenário 1, no 

Cenário 2 e no Cenário 3 para o Veículo 3 (Fonte: Autor) 

 

 O último gráfico de deadheading em análise neste cenário é relativo ao veículo 3. É 

notório que para este cenário, o veículo 3 apresenta em 20 das 29 semanas distâncias iguais a 

pelo menos um dos outros cenários analisados. Registam-se cinco valores superiores aos 

restantes aos outros cenários, com particular destaque para a semana 14, em que o veículo 

percorreu mais 186 km que o melhor cenário apresentado. Por outro lado, registam-se os 

restantes quatro valores otimizados, com especial interesse para o valor da semana 28 de 259 

km poupados em relação ao percurso inicial.  
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Tabela 34 - Resultados da aplicação da heurística no Cenário 1, Cenário 2, Cenário 3 e a situação 

Original para o Veículo 3 (Fonte: Autor) 

Veículo 3 Original Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Nº Cargas Nacionais 107 (83%) 107 (83%) 86 (68%) 84 (72%) 

Nº Cargas Internacionais 23 (17%) 23 (17%) 40 (32%) 32 (28%) 

Distância Total Percorrida (km) 45275 44014 50586 46580 

Total Deadheading (km) 6025 5339 5584 5472 

Média Deadheading (km/sem) 207,76 184,1 192,55 188,69 

Deadheading (%) 13,3% 12,1% 11,0% 11,7% 

Custo do Combustível (€) 3 072,75 € 2 722,89 € 2 847,84 € 2 790,72 € 

Redução de Custos do Combustível (€)  349,86 € 224,91 € 282,03 € 

Otimização Custos (%)  11,4% 7,3% 9,2% 

 

 Para o veículo 3, assiste-se ao longo dos cenários analisados uma redução gradual no 

número de cargas alocadas a este camião, e que atinge o número mais baixo neste cenário no 

valor de 116 cargas. Verifica-se também que existe ao longo de todos os cenários uma tendência 

para que as cargas nacionais sejam predominantes, sempre próximas ou superiores a 70%. Em 

relação à distância total percorrida, este valor é apenas superado pelo cenário 2, contudo este 

cenário apresenta o segundo valor mais baixo de deadheading¸ que representa 11,7%. Quanto 

à otimização de custos, este cenário é suplantado pelo primeiro cenário, mas é superior a 2% 

para o segundo cenário. 
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5.5 Confrontação Final dos Cenários 

Com o objetivo de se realizar uma comparação final rigorosa dos três cenários em estudo 

com a situação atual da empresa foi desenvolvido este subcapítulo. Pretende-se, assim, que o 

leitor ao acabar de ler esta secção consiga entender qual o cenário que apresenta uma melhor 

proposta de valor para a empresa THC. 

 Na tabela 35, são apresentados os resultados dos fatores que possuem maior relevância 

neste caso de estudo, onde os valores a negrito assinalam o cenário com a melhor prestação na 

categoria dessa linha. 

Tabela 35 - Resultados da aplicação da heurística para todos os Cenários (Fonte: Autor) 

  Original Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Distância total percorrida 163621 161702 161051 161250 

 Deadheading Veículo 1 (km) 5566 5064 5289 5046 

 Deadheading Veículo 2 (km) 5458 5442 4273 4943 

 Deadheading Veículo 3 (km) 6025 5339 5584 5472 

Média Deadheading (km) 5683 5282 5049 5154 

Total  Deadheading (km) 17049 15845 15146 15461 

Deadheading (%) 10,4% 9,8% 9,4% 9,6% 

 Custo Total Combustíveis (€)    8 694,99 €    8 080,95 €    7 724,46 €    7 885,11 €  

Redução dos custos de 
combustíveis em relação à THC 

(%)   7,1% 11,2% 9,3% 

 

Principiando a comparação dos cenários pelas distâncias totais percorridas, constata-se 

que o cenário 2 é o que apresenta o valor mais reduzido, seguido pelo cenário 3 e cenário 1. 

Todos os três cenários analisados apresentam valores menores que o percurso original, no 

entanto valores sempre superiores a 1900 quilómetros de redução, o que é bastante significativo. 

Para o total de quilómetros em vazio percorridos, o cenário 2 é aquele que apresenta o 

valor mais baixo, seguido muito próximo pelo cenário 3. O cenário 1 apresenta o valor mais 

elevado dos três, mas ainda assim é um valor muito abaixo do deadheading do percurso original. 

Em termos percentuais, em relação à distância que foi percorrida em cada cenário, verifica-se 

que em todos os cenários os valores são na ordem dos 9%,isto é abaixo dos 10,4% que foram 

obtidos na situação atual da THC. O cenário com a mais baixa percentagem, derivado de todos 

os dados discutidos anteriormente, foi o cenário 2 com valor exatamente 1 ponto percentual 

abaixo dos 10,4%. A diferença para os outros dois cenários é pouco significativa, com uma 

distância de 0,2% em relação ao cenário 3 e 0,4% em relação ao primeiro cenário. 

Em termos monetários, o cenário menos dispendioso é o cenário 2, com uma redução 

de custos na ordem dos 970 euros, o que corresponde a uma poupança de 11,2% em relação 

ao custo da empresa para o mesmo período. Por outro lado, o cenário 1 é aquele que apresenta 

a menor redução, na ordem dos 7%, o que é expectável, uma vez que, dadas as características 
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inerentes a este cenário, seria bastante complicado obter um valor muito superior, pois estava 

restringido a um cenário exclusivo de rotas. Por último, o cenário 3 apresenta uma otimização de 

9,3%. 

 

 

5.6 Proposta de Implementação: Política de 
Descontos 

O grande entrave à implementação das soluções dos diversos cenários analisados é a 

falta de informação acerca das cargas que a empresa tem ao longo de uma semana. Ou seja, 

na análise dos vários cenários existia sempre a premissa de que todos os serviços eram 

conhecidos a priori e que não existiam questões relativas a datas de realização dos serviços. No 

contexto real da empresa só muito esporadicamente esta situação acontece, isto é, existir 

previamente (no início da semana) informações relativas às cargas que vão ocorrer durante a 

semana. A empresa atualmente faz pesquisa de novos serviços após a aceitação de uma carga, 

em que se procura uma carga próxima para percorrer a mínima distância em vazio. 

Devido ao elevado número de clientes que solicitam o serviço da THC, tal como 

demonstrado no capítulo 2, estes serviços não são regulares, sendo, por isso, difícil apresentar 

uma solução que abranja todos os percursos e todos os clientes. O cenário 2, que é aquele que 

apresenta os melhores resultados, é o espelho desta situação, em que cada veículo nos seus 

planos semanais percorre diversos clientes. 

Justamente devido a esta imprevisibilidade, em termos de serviços disponíveis, optou-

se por apresentar uma proposta de solução baseada no cenário 3, a qual se pretende focar num 

só cliente e, sempre que possível, alocar as cargas num só veículo. Isto permite retirar 

conclusões que podem ser extensíveis a outras situações semelhantes. Não havendo por parte 

da empresa a disponibilidade, por sigilo profissional, em fornecer elementos relativos aos preços 

praticados por serviço com este cliente, abordou-se esta proposta de solução apenas com base 

nos pressupostos anteriormente referidos na secção 5.1, ou seja, contabilizando somente o custo 

dos combustíveis.  

Efetivamente, na estrutura de preços associados a uma viagem, para além do custo do 

combustível, incluem-se os custos de depreciação dos veículos, custos com pessoal (salário e 

ajudas de custos) e outros custos como o custo de seguros, custos de portagens e custos de 

manutenção. Na impossibilidade de dispor destes elementos, consideram-se estes custos como 

custos fixos. 

A proposta de solução é uma proposta de descontos da empresa THC para com o maior 

cliente. Esta proposta incide particularmente sobre a possibilidade de a empresa prestar um 
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desconto monetário ao cliente, mediante este partilhar o seu plano de cargas semanal com a 

THC. Acredita-se que esta medida seja uma grande vantagem para a empresa, uma vez que 

com esta partilha de informação, pode-se resolver o problema base desta dissertação: redução 

do percurso em vazio realizado pelos seus veículos. 

De modo a concluir-se de que este caminho seria o caminho a seguir, verificou-se a 

existência de cargas com e sem retorno tanto no cenário inicial da THC como no cenário 3, com 

foco num só cliente. O retorno de cargas significa que aquando de um serviço realizado, o local 

de descarga desse mesmo serviço seja o local de carga do serviço seguinte, ou seja, isto significa 

que sendo o local de descarga e o local de carga o mesmo, é possível reduzir-se a zero a 

distância percorrida em vazio pelo veículo. Verificou-se que na situação atual da empresa, das 

129 cargas solicitadas pelo maior cliente, 79 apresentam retorno do cliente e as restantes 50 não 

têm retorno. O gráfico da figura 38 demonstra esta distribuição de retorno de cargas. 

 

 

 Após a aplicação do método heurístico no Cenário 3, realizou-se uma comparação com 

o percurso original acerca da situação das cargas sem retorno tal como demonstra a tabela 36.  

Tabela 36 - Análise comparativa das cargas sem retorno no Cenário Original e no Cenário 3 (Fonte: 
Autor) 

 

 

 

 

 

 

Cargas Maior Cliente Original Cenário 3 

Nº de cargas sem retorno 50 44 

% Cargas Sem Retorno 38,8% 34,1% 

Deadheading Total das Cargas Sem Retorno (km) 4124 3832 

Custo do Combustível (€) 2 103,24 € 1 954,32 € 

Média Distância das Cargas Sem Retorno (km) 82,48 87,1 

Custo Médio do Combustível (€) 42,06 € 44,42 € 

61,2%

38,8%

Taxa de Retorno das cargas do 
maior cliente

cargas com retorno cargas sem retorno

Figura 38 - Análise da Taxa de Retorno das cargas do maior cliente (Fonte: Autor) 
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 Analisando a tabela 36, verifica-se no primeiro parâmetro que o número de cargas sem 

retorno reduziu em seis unidades no cenário 3, representando cerca de 34% das cargas totais 

do maior cliente ao invés dos quase 39% do percurso original. Esta redução tem impacto nos 

outros parâmetros, tais como a distância percorrida em vazio pelas cargas sem retorno, 

assistindo-se a uma redução de 292 quilómetros que se traduz numa poupança monetária de 

148,92€. 

 Contudo, verifica-se que a distância média percorrida pelo veículo até encontrar uma 

carga, aumentou de 82,42 km para 87,1 km, provocando uma ligeira subida no custo médio do 

combustível, mas mantendo a ordem de grandeza. 

 Esta análise permite retirar a ilação de que se existisse uma partilha prévia da informação 

de cargas semanais por parte do cliente, iria ser possível executar um melhor planeamento das 

cargas e, consequentemente existir uma redução do deadheading nos veículos. Isto significa que 

existiam cargas durante a semana, nas quais, mediante a partilha atempada de informação, era 

possível o veículo fazer uma viagem com retorno e reduzir assim o deadheading.  

Perante estes dados, sugere-se à empresa THC que apresente uma proposta que comtemple 

um desconto em futuros serviços de pelo menos o valor relativo ao custo do combustível já 

evidenciado de 44,42€, de modo a destacar-se da concorrência e assegurar serviços de retorno.  

Acredita-se que a elaboração desta proposta conseguiria solucionar, pelo menos em 

relação aos veículos de frota própria, o mote desta dissertação: a redução da distância percorrida 

em vazio. Caso esta proposta fosse bem-sucedida, a empresa poderia tentar transpor esta 

abordagem para outros clientes e consolidar o seu espaço no mercado dos serviços logísticos. 
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6 Conclusões 

 O lucro de qualquer empresa depende largamente do sucesso das decisões estratégicas 

que esta toma. Com mercados cada vez mais competitivos, com consumidores mais exigentes 

e poucas possibilidades para investir em novas propostas, as empresas sentem cada vez mais 

a necessidade de melhorar as suas operações e torná-las mais eficientes. É nesta exigente 

realidade que a Transporte Heitor & Carlos tem conseguido sobreviver no mercado. 

 Esta dissertação tem como finalidade desenvolver um método heurístico que permite 

melhorar o atual planeamento de rotas dos veículos de frota própria, reduzindo a distância em 

vazio percorrida, também denominada como deadheading, e tornando a operação mais eficiente. 

O método heurístico construído foi baseado em uma regra heurística greedy, que é a heurística 

nearest neighbor. 

 Foram testados três cenários diferentes para as 29 semanas observadas, no período de 

fevereiro e agosto de 2018. Comparando as rotas da situação atual da empresa com as novas 

rotas criadas para cada um dos cenários, pode-se perceber que em todos os casos com a 

aplicação destes novos planos de rotas, existem melhoramentos face à situação atual da 

empresa e que permitiram reduzir a distância percorrida em vazio. Conclui-se que a aplicação 

de métodos heurísticos em problemas reais continua a ser uma ferramenta muito vantajosa para 

o melhoramento contínuo das operações das empresas. 

 O primeiro cenário, que mantém os serviços do cenário original para cada veículo, mas 

permite uma reorganização semanal desses mesmos serviços, consegue alcançar uma redução 

de 7,1% em relação ao deadheading e aos gastos de combustível em comparação com o cenário 

original. Quanto ao cenário 2, onde se retiraram todas as cargas alocadas aos veículos, 

concentrando-as numa bolsa de cargas geral e sendo posteriormente alocadas aos três veículos 

de acordo com as restrições adjacentes, alcançou-se uma redução de 11,2% relativamente à 

distância percorrida em vazio e aos gastos em combustível. Por último, o cenário 3, que permitiu 

estudar a opção de alocar num veículo sempre que possível as cargas do maior cliente, que 

representou 34% das cargas totais, sempre em concordância com as restrições impostas. Neste 

cenário foi possível alcançar uma redução tanto no deadheading como nos custos dos 

combustíveis, no valor de 9,6%. 

Em todos os cenários desenvolvidos foi possível verificar-se uma redução não só na 

distância total percorrida, como também na redução do deadheading e no consumo dos 

combustíveis. Deste modo, pode-se afirmar que todos os cenários conseguiram cumprir o 

principal objetivo desta dissertação: minimizar a distância percorrida em vazio.  

No entanto, apesar de todos os cenários apresentarem melhorias significativas, o cenário 

2 é aquele que apresenta os melhores resultados em termos da maioria dos parâmetros 

analisados. Contudo, neste cenário existe uma grande dispersão de clientes em relação aos 
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serviços efetuados, pelo que uma solução com base neste cenário fica bastante dificultada. De 

forma a combater esta dificuldade, propôs-se uma solução baseada no cenário 3. 

 A solução proposta para a empresa é uma política na qual se exercem descontos 

monetários ao maior cliente da empresa. Esta solução tem como base o cenário 3, no qual se 

planeou sempre que possível alocar as cargas do maior cliente a um veículo, e apresenta 

melhorias significativas face à situação atual em todos os parâmetros analisados. Neste cenário 

foi possível verificar que, se existisse uma maior sinergia de informação entre a THC e o cliente, 

seria possível obter melhores resultados ao nível do deadheading, uma vez que foi possível 

reduzir o número de cargas sem retorno deste cliente, o que significaria que o valor do 

deadheading seria igual a zero pois o local de descarga e o próximo local de carga seria o 

mesmo. Posto isto, sugere-se que a empresa aplique descontos monetários no preço dos 

serviços para o maior cliente em troca de uma informação atempada da disponibilidade das suas 

cargas para produzir um melhor planeamento de rotas dos veículos. Esta proposta de solução 

visa que posteriormente este plano de descontos seja aplicado a outros clientes da empresa. 

 Como trabalho futuro, seria interessante considerar o desenvolvimento de uma 

ferramenta em MS Excel, suportada por heurísticas, para uma utilização autónoma por parte da 

empresa em definir as rotas a percorrer, em vez de serem elaboradas manualmente pelos 

colaboradores da área de tráfego como tem vindo a ser praticado. 

 Em suma, espera-se que o trabalho realizado nesta dissertação seja uma ferramenta 

vantajosa para a empresa adotar um plano de melhoramento do planeamento dos seus serviços. 

Na tomada de decisão de utilizar, ou não, esta ferramenta, a THC deve ter em consideração que 

este método heurístico é um método que, apesar de caracterizar o melhor possível a situação 

atual da empresa, apresenta algumas limitações tais como a avaliação económica apenas 

focada no aspeto do combustível e a não previsão de situações futuras, pelo que a partilha de 

informação por parte dos clientes é essencial para o seu bom funcionamento. 
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Anexos 

Anexo A1 – Deadheading Semanal para o Veículo 1 
nos 3 Cenários 

 

Veículo 1 - Deadheading 

Semana Percurso Original Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

1 71 57 80 80 

2 202 218 73 73 

3 292 236 318 318 

4 223 223 223 165 

5 350 201 453 491 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 279 231 231 187 

10 192 192 192 148 

11 151 151 157 150 

12 145 145 145 145 

13 223 223 223 290 

14 120 120 120 245 

15 224 224 224 165 

16 108 108 108 140 

17 63 63 63 125 

18 160 160 160 160 

19 178 178 178 178 

20 107 107 107 107 

21 333 333 355 355 

22 482 482 630 630 

23 354 333 333 333 

24 0 0 0 0 

25 308 163 90 90 

26 213 233 172 172 

27 217 214 185 87 

28 379 277 277 179 

29 192 192 192 33 

Total 5566 5064 5289 5046 

Média 191,93 174,62 182,38 174,00 

Otimização   9,0% 5,0% 9,3% 
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Anexo A2 – Análise Comparativa do Deadheading 
entre os cenários para o Veículo 1 

 

Veículo 1 - Diferença do Deadheading entre cenários 

Semana 
Ori. Vs 
Cen. 1 

Ori. Vs 
Cen. 2 

Cen. 1 Vs 
Cen. 2 

Ori. Vs 
Cen. 3 

Cen. 1 Vs 
Cen. 3 

Cen. 2 Vs 
Cen. 3 

1 -14 9 23 9 23 0 

2 16 -129 -145 -129 -145 0 

3 -56 26 82 26 82 0 

4 0 0 0 -58 -58 -58 

5 -149 103 252 141 290 38 

6 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 

9 -48 -48 0 -92 -44 -44 

10 0 0 0 -44 -44 -44 

11 0 6 6 -1 -1 -7 

12 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 67 67 67 

14 0 0 0 125 125 125 

15 0 0 0 -59 -59 -59 

16 0 0 0 32 32 32 

17 0 0 0 62 62 62 

18 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 

21 0 22 22 22 22 0 

22 0 148 148 148 148 0 

23 -21 -21 0 -21 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 

25 -145 -218 -73 -218 -73 0 

26 20 -41 -61 -41 -61 0 

27 -3 -32 -29 -130 -127 -98 

28 -102 -102 0 -200 -98 -98 

29 0 0 0 -159 -159 -159 

Total 502 277 225 520 18 243 
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Anexo A3 - Deadheading Semanal para o Veículo 2 
nos 3 Cenários 

 

Veículo 2 - Deadheading 

Semana Percurso Original 
Cenário 

1 
Cenário 

2 
Cenário 

3 

1 4 4 4 4 

2 302 302 302 302 

3 91 91 91 91 

4 94 94 94 164 

5 267 267 267 169 

6 337 337 337 337 

7 56 56 56 56 

8 361 361 315 315 

9 263 263 195 227 

10 225 225 148 192 

11 165 165 69 69 

12 174 174 124 124 

13 458 458 194 185 

14 381 381 381 197 

15 318 308 101 317 

16 64 153 60 108 

17 149 149 149 68 

18 381 381 381 381 

19 219 219 219 219 

20 384 384 116 116 

21 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 

23 109 109 109 109 

24 60 60 60 60 

25 243 143 143 143 

26 129 129 129 129 

27 54 54 54 152 

28 158 144 144 517 

29 12 31 31 192 

Total 5458 5442 4273 4943 

Média 188,21 187,66 147,34 170,45 

Otimização   0,3% 21,7% 9,4% 
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Anexo A4 - Análise Comparativa do Deadheading 
entre os cenários para o Veículo 2 

 

Veículo 2 - Diferença do Deadheading entre cenários 

Semana 
Ori. Vs 
Cen. 1 

Ori. Vs 
Cen. 2 

Cen. 1 Vs 
Cen. 2 

Ori. Vs 
Cen. 3 

Cen. 1 Vs 
Cen. 3 

Cen. 2 Vs 
Cen. 3 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 70 70 70 

5 0 0 0 -98 -98 -98 

6 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 -46 -46 -46 -46 0 

9 0 -68 -68 -36 -36 32 

10 0 -77 -77 -33 -33 44 

11 0 -96 -96 -96 -96 0 

12 0 -50 -50 -50 -50 0 

13 0 -264 -264 -273 -273 -9 

14 0 0 0 -184 -184 -184 

15 -10 -217 -207 -1 9 216 

16 89 -4 -93 44 -45 48 

17 0 0 0 -81 -81 -81 

18 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 

20 0 -268 -268 -268 -268 0 

21 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 

25 -100 -100 0 -100 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 98 98 98 

28 -14 -14 0 359 373 373 

29 -19 19 0 180 161 161 

Total 16 1185 1169 515 499 670 

 

 

 



81 

 

Anexo A5 - Deadheading Semanal para o Veículo 3 
nos 3 Cenários 

 

Veículo 3 - Deadheading 

Semana Percurso Original 
Cenário 

1 
Cenário 

2 
Cenário 

3 

1 122 94 65 65 

2 290 113 244 244 

3 320 299 206 299 

4 356 176 176 176 

5 223 443 172 172 

6 299 196 196 196 

7 137 124 124 124 

8 472 226 169 169 

9 274 324 379 314 

10 360 316 255 255 

11 362 417 396 396 

12 129 129 129 129 

13 263 244 466 393 

14 247 192 186 372 

15 157 205 310 204 

16 140 140 140 158 

17 125 125 125 144 

18 123 123 123 128 

19 196 149 149 149 

20 252 172 278 278 

21 298 327 307 307 

22 123 123 257 257 

23 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 

25 120 120 109 109 

26 172 172 233 233 

27 0 0 0 0 

28 316 246 246 57 

29 149 144 144 144 

Total 6025 5339 5584 5472 

Média 207,76 184,10 192,55 188,69 

Otimização   11,4% 7,3% 9,2% 
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Anexo A6 – Análise Comparativa do Deadheading 
entre os cenários para o Veículo 3 

 

 

 

 

Veículo 3 - Diferença do Deadheading entre cenários 

Semana 
Ori. Vs 
Cen. 1 

Ori. Vs 
Cen. 2 

Cen. 1 Vs 
Cen. 2 

Ori. Vs 
Cen. 3 

Cen. 1 Vs 
Cen. 3 

Cen. 2 Vs 
Cen. 3 

1 -28 -57 -29 -57 -29 0 

2 -177 -46 131 -46 131 0 

3 -21 -114 -93 -21 0 93 

4 -180 -180 0 -180 0 0 

5 220 -51 -271 -51 -271 0 

6 -103 -103 0 -103 0 0 

7 -13 -13 0 -13 0 0 

8 -246 -303 -57 -303 -57 0 

9 50 105 55 40 -10 -65 

10 -44 -105 -61 -105 -61 0 

11 55 34 -21 34 -21 0 

12 0 0 0 0 0 0 

13 -19 203 222 130 149 -73 

14 -55 -61 -6 125 180 186 

15 48 153 105 47 -1 -106 

16 0 0 0 18 18 18 

17 0 0 0 19 19 19 

18 0 0 0 5 5 5 

19 -47 -47 0 -47 0 0 

20 -80 26 106 26 106 0 

21 29 9 -20 9 -20 0 

22 0 134 134 134 134 0 

23 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 

25 0 -11 -11 -11 -11 0 

26 0 61 61 61 61 0 

27 0 0 0 0 0 0 

28 -70 -70 0 -259 -189 -189 

29 -5 -5 0 -5 0 0 

Total 686 441 245 553 133 112 


