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RESUMO 

As operações logísticas assumem um papel cada vez mais relevante nas empresas, havendo 

uma pressão crescente para reduzir os seus custos e aumentar a sua eficiência. De todas estas 

operações, o transporte é a principal, pois é a operação que tem uma maior percentagem de 

custos associada. Deste modo, num meio empresarial cada vez mais competitivo, o 

desenvolvimento de um sistema de distribuição eficiente torna-se uma necessidade muito 

presente.  

A presente dissertação é desenvolvida neste contexto, focando-se no caso da Quinta do Arneiro 

(QA), empresa que se especializa na produção e venda de cabazes de produtos biológicos. A 

empresa, situada em Torres Vedras, entrega os cabazes directamente aos clientes, abrangendo 

essencialmente os distritos de Lisboa e Setúbal. A QA pretende analisar e melhorar o seu actual 

sistema de distribuição, com o intuito de minimizar a distância e a duração das rotas. A 

minimização da distância tem como objectivo a redução dos custos de distribuição e com a 

optimização da duração pretende-se minimizar a perda de qualidade dos produtos, transportados 

em veículos não refrigerados.  

Após a caracterização do problema e uma revisão de literatura adequada, conclui-se que os 

modelos mais adequados para formular o problema são duas variantes do Vehicle Routing 

Problem (VRP): o Capacitated VRP (CVRP) e o Time-Dependent VRP (TDVRP). São 

desenvolvidos dois modelos CVRP e um modelo TDVRP e para cada um deles são definidos 

dois cenários, que visam a optimização de cada rota individualmente e dos clusters diários, 

respectivamente. Os modelos são implementados em GAMS e os resultados obtidos são 

analisados. Os cenários desenvolvidos para os modelos CVRP permitem reduções significativas 

dos custos totais de distribuição, atingindo uma redução entre 2% quando se optimiza as rotas 

individualmente e 28% quando se optimiza os clusters diários. O modelo TDVRP, apesar de 

validado, não permite obter soluções para instâncias da dimensão das analisadas neste trabalho. 

Para a QA, estes resultados implicam a redução da frota de 4 para 3 veículos, o que se traduz 

numa redução dos custos de distribuição de 1942€ (28%) para o mês analisado.  

 

Palavras-chave: logística, alimentos perecíveis, optimização de rotas, capacitated vehicle 

routing problem, time-dependent vehicle routing problem 
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ABSTRACT 

Logistics operations play an increasingly important role in companies, which translates into a 

growing pressure to reduce its costs and increase its efficiency. Of all these operations, 

transportation is the most relevant, since it is the one with a higher percentage of costs. Thus, in 

an increasingly competitive business environment, the development of an efficient distribution 

system becomes a real necessity. 

The present dissertation is developed in this context, analysing the case of Quinta do Arneiro 

(QA), a company that specializes in the production and sale of baskets of biological products, 

which are highly perishable. The company, located in Torres Vedras, delivers the baskets directly 

to customers, essentially covering the districts of Lisbon and Setúbal. QA intends to analyse and 

improve its current distribution system, in order to minimize the distance and duration of the 

routes. The minimization of distance has the purpose of reducing distribution costs the 

optimization of the duration has the purpose of minimizing the loss of quality of the products, 

transported in non-refrigerated vehicles. 

After the characterization of the problem and an adequate literature review, it is concluded that 

the models that best suit the problem are two Vehicle Routing Problem (VRP) variants: the 

Capacitated VRP (CVRP) and the Time-Dependent VRP (TDVRP). Two CVRP models and one 

TDVRP model are developed and for each of them two scenarios are defined, which aim at the 

optimization of each route individually and of the daily clusters, respectively. The models are 

implemented in GAMS and the obtained results are analysed. The developed scenarios for the 

CVRP models allow significant reduction values of the total distribution costs, achieving a 

reduction of 2% when optimizing individual routes and 28% when optimizing daily clusters. The 

TDVRP model, although validated, does not allow to obtain solutions for instances of the 

dimension analysed in this work. For QA, these results imply the reduction of the fleet from 4 to 3 

vehicles, which translates into a reduction of the distribution costs of 1942€ (28%) for the analysed 

month.  

 

Keywords: logistics, perishable food, route optimization, capacitated vehicle routing problem, 

time-dependent vehicle routing problem 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização do Problema 

Na sociedade actual, a competitividade dos mercados tem uma tendência crescente, 

independentemente do sector. Diariamente surgem novos métodos, tecnologias e materiais 

inovadores que contribuem para o aumento desta competitividade, e que pressionam as 

empresas a atingirem patamares superiores de desempenho para se manterem no mercado. 

Deste modo, a logística assume um papel cada vez mais determinante no sucesso de uma 

empresa. Esta é definida como a parte da gestão da cadeia de abastecimento que planeia, 

implementa e controla o fluxo eficiente (no sentido directo e inverso) de bens, serviços e 

informação entre o ponto de origem e o ponto de consumo, de modo a ir ao encontro das 

necessidades do cliente (CSCMP Supply Chain Management Definitions and Glossary, 2013). 

Dentro das operações logísticas, o transporte é uma das funções principais e também aquela 

que comporta maiores custos. Um bom sistema de transportes pode aumentar a eficiência 

logística, reduzir os custos das operações e promover a qualidade de serviço (Tseng et al., 2005). 

Na maioria dos casos, o transporte representa a maior porção no preço final apresentado ao 

cliente, chegando por vezes a atingir cerca de 50% dos custos totais logísticos (Swenseth & 

Godfrey, 2002). Como tal, a minimização dos custos associados ao transporte assume uma 

importância cada vez maior em contexto empresarial. 

No caso específico de produtos perecíveis, como produtos biológicos, o transporte assume um 

papel ainda mais relevante, pois um sistema ineficiente de distribuição traduz-se na perda de 

valor dos produtos transportados e, consequentemente, na diminuição da rentabilidade da 

empresa. Os produtos alimentares deterioram-se frequentemente devido a tempos de transporte 

demasiado elevados e demasiadas paragens para abastecer clientes (Hsu et al., 2007).  

O problema abordado nesta dissertação, proposto pela Quinta do Arneiro, insere-se exactamente 

no contexto da optimização das operações de distribuição. Esta empresa produz e comercializa 

produtos biológicos, sendo o seu principal ramo de negócio a venda de cabazes biológicos, que 

são entregues directamente ao cliente.  A distribuição é feita essencialmente em zonas urbanas, 

nos distritos de Lisboa e Setúbal, pelo que tem um elevado factor de imprevisibilidade associado, 

estando a rapidez de entrega dos produtos condicionada pela intensidade do trânsito. A isto, 

acresce o facto de a distribuição ser feita em veículos não refrigerados, pelo que se torna 

fundamental optimizar a duração das rotas. Sendo a distribuição a operação logística que tem 

maiores custos associados, pretende-se também optimizar a distância percorrida nas rotas de 

distribuição, de modo a minimizar os custos de combustível e o número de veículos necessários. 

Pretende-se, assim, na presente dissertação, desenvolver modelos que permitam a minimização 

do tempo e dos custos associados às operações de transporte da Quinta do Arneiro. 
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1.2. Objectivos 

Após a contextualização do problema, torna-se fundamental definir os objectivos da presente 

dissertação. Num contexto mais generalizado, pretende-se optimizar as rotas de distribuição da 

empresa estudada. Mais especificamente, a presente dissertação tem como objectivo o 

desenvolvimento de modelos matemáticos da família Vehicle Routing Problem (VRP) que 

caracterizem o sistema actual de distribuição da empresa e permitam: minimizar a distância 

percorrida pelas rotas, de modo a reduzir ao máximo os custos de distribuição; minimizar a 

duração das rotas, de modo a reduzir ao máximo o tempo de entrega dos produtos (perecíveis). 

Com a implementação destes modelos, pretende-se ainda extrair conclusões relevantes, que 

permitam estabelecer recomendações para a QA, para que esta possa adaptar e melhorar o seu 

actual sistema de distribuição, tornando-o mais eficiente.  

1.3. Metodologia 

Esta secção apresenta as etapas da metodologia empregue de modo a alcançar os objectivos 

definidos na secção anterior (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Etapas da metodologia da dissertação 

 

1) Análise da empresa e definição do problema 

É feita uma análise e caracterização da QA, com especial ênfase nas operações 

logísticas. São recolhidos dados relevantes sobre a actividade da empresa e são 

realizadas entrevistas a funcionários para entender melhor as operações logísticas da 

empresa (produção, embalamento e distribuição) e a relação entre estas. É ainda 

definido o problema a abordar na dissertação: a optimização das rotas de distribuição; 

 

 

1
• Análise da empresa e definição do problema

2
• Revisão de literatura e selecção dos modelos a utilizar

3
• Recolha e tratamento de dados

4
• Desenvolvimento de modelos matemáticos

5
• Implementação dos modelos e discussão de resultados
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2) Revisão de literatura 

Nesta fase, é feita uma revisão da literatura relevante para o caso estudo, mais 

concretamente do tipo de problemas VRP. É dada uma definição deste tipo de problema, 

são definidas as variantes mais relevantes para o problema abordado e os métodos de 

resolução presentes na literatura. Para a revisão de literatura, é efectuada uma pesquisa 

recorrendo a vários motores de busca (Google Scholar, Science Direct, Research Gate, 

entre outros) e utilizando palavras-chave como: vehicle routing problem, heuristics, 

metaheuristics, exact methods, capacitated VRP, periodic VRP, VRP with Time 

Windows, Time Dependent VRP; 

3) Recolha e tratamento de dados  

É recolhida e tratada a informação a utilizar como input nos modelos. A obtenção de 

informação é feita através de análise de documentos cedidos pela empresa, assim como 

através de entrevistas a funcionários e acompanhamento in loco da distribuiçao. Alguns 

dos dados recolhidos são: procura e localização dos clientes, capacidade e consumo 

dos veículos. Posteriormente, os dados são tratados e adaptados de modo a facilitar a 

sua inserção nos modelos; 

4) Desenvolvimento e validação dos modelos matemáticos 

Os modelos matemáticos são implementados em linguagem GAMS e validados, com 

recurso a instâncias de dimensão reduzida; 

5) Implementação dos modelos e discussão de resultados 

Nesta última fase, os modelos desenvolvidos são implementados e os resultados obtidos 

são analisados. Posteriormente, os resultados são comparados com a situação actual 

das rotas da empresa e são tiradas conclusões. 

1.4. Estrutura do Documento 

Este documento está dividido em sete capítulos: 

1) Introdução  

O problema é contextualizado, sendo descrita a motivação do trabalho e os principais 

objectivos a atingir; 

2) Caso de Estudo  

A empresa em questão é analisada. É descrita a sua evolução, o seu modelo de negócio 

e as suas operações logísticas, com especial detalhe na distribuição, identificando os 

principais desafios e pontos de melhoria da empresa; 

3) Revisão de Literatura  

É efectuada uma revisão bibliográfica de conceitos relevantes. Inicialmente é introduzida 

uma definição e formulação matemática de VRP, sendo posteriormente explorados os 

diversos métodos de resolução e algumas variantes deste tipo de problema; 
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4) Modelos Matemáticos 

São descritos os modelos matemáticos desenvolvidos: os índices, conjuntos e 

parâmetros utilizados e a formulação matemática do modelo; 

5) Recolha e tratamento de dados 

São explicados os processos de recolha e tratamento da informação, assim como os 

processos de simplificação adoptados para a adaptação dos dados à sua introdução nos 

modelos; 

6) Resultados 

Neste capítulo, é descrita a situação actual das rotas da empresa para o período 

analisado. Posteriormente, são descritos e analisados os resultados dos modelos, 

havendo uma comparação entre os valores obtidos e os valores actuais; 

7) Conclusões e Trabalho Futuro 

São estabelecidas as principais conclusões decorrentes do trabalho realizado, bem 

como as suas limitações, e são definidas recomendações para a empresa. Por fim, são 

ainda propostos tópicos a abordar em trabalhos futuros. 
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2. CASO DE ESTUDO 

Este capítulo tem como objectivo a caracterização da actividade da Quinta do Arneiro (QA), a 

descrição do seu modelo de negócio e operações logísticas e a identificação de possíveis pontos 

de melhoria. Assim, na secção 2.1 são descritas a história e evolução da empresa, as suas 

infraestruturas e terrenos e os recursos humanos. Na secção 2.2, é caracterizado o mercado em 

que a empresa se insere, o modelo de negócio utilizado e a evolução do volume de vendas nos 

últimos anos. Na secção 2.3, discute-se a maneira como são processadas as encomendas e 

descrevem-se os produtos oferecidos pela empresa, enquanto que a secção 2.4 descreve 

detalhadamente as operações logísticas da QA. Finalmente, na secção 2.5 é feita uma reflexão 

do caso de estudo apresentado e são referidos os pontos sobre os quais a dissertação incide. 

2.1. A Quinta do Arneiro 

A QA, situada na freguesia da Azueira, em Mafra, é comprada por António Ferreira de Almeida 

em 1967. Inicialmente, a QA foca-se exclusivamente na produção de pera rocha (cultura 

característica da zona), tendo revolucionado a agricultura da região com a plantação de pomares 

com uma área total de 30 hectares. A dimensão da área cultivada, o foco na produtividade e os 

cuidados tidos na produção desta pera, permite que o negócio cresça nas décadas seguintes e 

que a QA se torne numa empresa sustentável e competitiva.  

Em 2007, Luísa Ferreira de Almeida (filha de António Ferreira de Almeida) inicia uma nova fase 

na QA: a conversão gradual para a produção em modo biológico, iniciando este processo com a 

transformação de 1 hectare do terreno. Em 2009, é fundada a empresa Ferreira de Almeida - 

Sociedade Agrícola, Lda e são vendidos os primeiros produtos biológicos certificados. Em 2011, 

é inaugurado o armazém de preparação de cabazes e construída a primeira estufa da quinta, 

com 1000 m2 de área. Entre 2012 e 2014, são construídas mais duas estufas: uma com 1500 m2 

e outra com 2500m2. A área de produção em modo biológico ao ar livre vai também aumentando, 

passando para 8 hectares em 2015 e 11 hectares em 2016. A longo prazo, o objectivo é a 

conversão dos hectares de produção de pera rocha para produção em modo biológico. 

Actualmente, a QA conta com três estufas (que perfazem uma área total de 5000 m2), 11 hectares 

de plantação biológica ao ar livre e 18 hectares de produção de pera rocha. Conta ainda com um 

restaurante, uma mercearia e uma cozinha de transformados, que utilizam produtos biológicos 

(internos e de fornecedores) como matéria prima. A planta da QA pode ser observada na Figura 

2, apesar de não abranger a localização geográfica dos terrenos de produção de pera. 

Quanto aos recursos humanos, a QA emprega actualmente 33 pessoas, nas seguintes áreas: 

• Campo – 8 pessoas 

• Venda – 8 pessoas 

• Armazém – 5 pessoas 
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• Escritório – 4 pessoas 

• Restaurante/Mercearia – 4 pessoas 

• Distribuição – 4 pessoas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.2. Modelo de Negócio 

O mercado de produtos biológicos está em expansão em Portugal. Este tipo de produtos tem 

tido cada vez maior procura e, consequentemente, o número de produtores de agricultura 

biológica tem aumentado significativamente ao longo dos anos. Na Figura 3, podemos observar 

esta evolução desde 1994. A redução de produtores entre 2007 e 2009 é explicada pela transição 

de programas de apoio, bem como pela mudança de métodos utilizados. 

Figura 2 - Planta da Quinta do Arneiro 

Figura 3 - Evolução do número de produtores de agricultura biológica em 
Portugal (fonte: DGADR) 
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A facturação da QA pode ser dividida em três principais componentes: pera rocha, produtos 

biológicos e restaurante/mercearia. O principal componente é a venda de produtos biológicos, 

que corresponde a cerca de 70% do volume de vendas. Este valor tenderá a aumentar, uma vez 

que, gradualmente, a produção de pera rocha será convertida em produção em modo biológico.  

Os produtos biológicos vendidos pela QA podem ser produzidos internamente ou encomendados 

a fornecedores (depende da época do ano, do tipo de cultura, entre outros factores). A venda 

destes produtos é feita directamente ao cliente, uma vez que a distribuição é assegurada por 

veículos próprios (permitindo uma ligação directa entre a QA e o consumidor final, sem qualquer 

tipo de intermediários). Os produtos são vendidos de duas formas: em cabazes entregues ao 

domicílio (de Terça a Sexta), ou nos mercados do Príncipe Real, Campo Pequeno e Cascais 

(apenas ao Sábado). Nos mercados, os produtos são vendidos a granel, havendo também 

entrega de cabazes previamente encomendados. 

A produção e venda de cabazes biológicos, em Portugal, é um mercado em expansão, pelo que 

a empresa tem conseguido aumentar o volume de vendas, ano após ano (Figura 4). A 

estagnação do volume verificada de 2015 para 2016, é explicada pela cessação da revenda de 

produtos a granel a outras empresas, devida à baixa margem de lucro associada. 

2.3. Gestão de Encomendas 

As encomendas de cabazes podem apenas ser feitas através do website1 da QA, com as 

seguintes condicionantes: 

• Entregas às Terças e Quartas – Encomenda tem de ser feita até às 9 horas de Segunda.  

                                                      
1 https://www.quintadoarneiro.pt/cabazes-biologicos-de-entrega-ao-domicilio - consultado em Maio de 2018 
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Figura 4 - Volume de vendas de 2014 a 2017 (adaptado de Ferreira de Almeida - Soc. 
Agrícola, Lda) 

https://www.quintadoarneiro.pt/cabazes-biologicos-de-entrega-ao-domicilio
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• Entregas às Quintas, Sextas e Sábados – Encomenda tem de ser feita até às 9 horas de 

Quarta. 

Ao Sábado, não há entrega de cabazes ao domicílio. Estes são levantados pelos clientes num 

dos três mercados onde a QA vende os seus produtos - Príncipe Real, Campo Pequeno e 

Cascais.  

Uma vez encerrado o período de encomendas, é impresso o “Mapa de totais de encomenda”, 

documento que contém as quantidades totais de produtos necessárias para os cabazes e o stock 

dos produtos respectivos. Este documento é gerado pelo software PHc Advanced cs 

(sincronizado com o website da QA), que por sua vez é utilizado na gestão de clientes e 

encomendas, tendo diversas funções: 

• Gestão da base de dados de clientes e respectivas informações; 

• Gestão de stocks dos produtos; 

• Cálculo das quantidades totais necessárias de produtos, com base nos cabazes 

encomendados; 

• Geração de folhas de encomenda por cliente, com todas as informações quanto ao cabaz 

respectivo; 

• Facturação das encomendas; 

Há aproximadamente 500 encomendas semanais de cabazes, apesar de haver cerca de 2500 

clientes inscritos no website, o que indica que muitos destes clientes não fazem encomendas 

semanais, optando por encomendas quinzenais, mensais, ou apenas esporádicas. Há três 

variantes de cabazes disponíveis: 

• Cabaz tipo – este cabaz contém produtos previamente escolhidos, com base na oferta 

que a QA tem nessa semana. O cliente pode escolher uma das três opções:  

cabaz pequeno: constituído por 6 tipos de vegetal e 3 tipos de fruta, com um custo de 20 

euros. 

cabaz médio: constituído por 6/7 tipos de vegetal, 3 tipos de fruta e um produto extra, 

com um custo de 25 euros. 

cabaz grande: constituído por 7/8 tipos de vegetal, 4 tipos de fruta e um produto 

extra,com um custo de 30 euros. 

• Cabaz tipo alterado – semelhante ao cabaz tipo, com a diferença de que o cliente 

pode alterar até dois produtos do cabaz e/ou acrescentar produtos à sua escolha 

(conforme a disponibilidade). 
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• Cabaz personalizado – o cliente escolhe todos os produtos do seu cabaz, com um 

valor mínimo de 20 euros por cabaz.  

No escritório, as encomendas são contabilizadas e assim que acaba o período de encomenda 

para o próprio dia, as quantidades necessárias dos produtos são impressas e enviadas para o 

armazém.  

Todas as Quartas de manhã, Luísa Ferreira de Almeida e alguns dos funcionários fazem uma 

volta pelos terrenos da QA, para perceberem quais os produtos que são utilizados nos cabazes 

tipo para a semana seguinte. Estes produtos são identificados numa folha, que é depois 

distribuída pelo escritório e pelo restaurante, não indicando quantidades dos produtos. É também 

feita uma avaliação dos stocks existentes, para perceber quais os produtos e as quantidades a 

encomendar aos fornecedores e quais os produtos que existem em elevadas quantidades e 

devem ser escoados. Com base nestes factores, definem-se os produtos que compõem o cabaz 

tipo da semana seguinte e quais os produtos que estão disponíveis para as restantes 

modalidades de cabazes.  

Todas as Quintas, é enviada aos clientes uma newsletter da QA com informação sobre os 

produtos disponíveis para a semana seguinte, e a partir desse dia o cliente já pode seleccionar 

o seu cabaz e fazer a sua encomenda no website. 

O número de encomendas mantém-se relativamente constante ao longo do ano, havendo uma 

quebra durante a semana da Páscoa, o mês de Agosto e entre o final de Dezembro e o início de 

Janeiro. Estas quebras coincidem com períodos de férias, durante os quais muitos dos clientes 

deixam temporariamente de encomendar cabazes. O número de encomendas semanais durante 

o ano de 2017 pode ser observado na Figura 5. 

Figura 5 - Encomendas semanais de cabazes em 2017 (adaptado de Ferreira de Almeida - Soc. Agrícola, 
Lda) 
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2.4. Rede Logística  

Desde as entregas de fornecedores até à distribuição, há um conjunto de operações logísticas 

que são descritos ao longo desta secção. O fluxo de produtos ao longo destas operações pode 

ser observado na Figura 6. Os produtos que dão entrada no armazém provêm tanto dos terrenos 

da QA como de fornecedores externos. Há fornecedores de diversos tipos: fornecedores de 

sementes (para a produção interna), fornecedores de mercadoria que dá entrada no armazém 

(diversos produtos que são utilizados nos cabazes, restaurante, mercearia e na cozinha de 

transformados) e fornecedores de produtos que entram directamente no restaurante e mercearia 

(vinhos, azeite, entre outros).  

 

No armazém, dão entrada tanto produtos cultivados na QA como produtos de fornecedores 

externos. Todos os produtos que entram no armazém são submetidos a uma série de processos 

que são descritos na subsecção 2.4.1. Do armazém, os produtos podem seguir para distribuição 

(no caso dos cabazes ou dos produtos para venda em mercados), para o restaurante, mercearia, 

ou cozinha de transformados. Desta última, os produtos regressam para o armazém, pois os 

produtos confeccionados nessa cozinha são destinados aos cabazes. A distribuição é analisada 

detalhadamente na subsecção 2.4.2. 

2.4.1. Operações Logísticas no Armazém 

O armazém (cuja planta pode ser observada na Figura 7) é composto por dois compartimentos 

principais.  O primeiro é onde dão entrada e são pesados os produtos vindos do campo ou dos 

fornecedores. É também aqui onde, após o processo de preparação, são colocados os cabazes 

nas carrinhas de distribuição. No segundo compartimento, são preparados os cabazes. Neste 

Figura 6 - Esquema do fluxo físico de produtos da Quinta do Arneiro 
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compartimento, há ainda uma câmara frigorífica, onde são colocados os produtos mais sensíveis 

que são colocados nos cabazes apenas no dia da distribuição. 

Apanha/Entrega de Fornecedores 

Os produtos começam a ser apanhados às 7 horas, sendo que os trabalhadores de campo 

começam por passar pelo armazém, onde recebem uma folha com as quantidades a apanhar de 

cada produto. Uma vez que a folha com os valores totais de cabazes a preparar pode só chegar 

ao armazém às 11 horas, as quantidades a apanhar são estimadas pelos trabalhadores de 

campo, pelo que pode ser preciso haver uma segunda apanha se as quantidades estimadas 

forem inferiores às necessárias. Se forem apanhadas quantidade em excesso de algum produto, 

este pode ser armazenado e utilizado nos cabazes do dia seguinte. As estimativas são feitas 

pelos funcionários, com base no histórico de encomendas e stock de produtos, mas sem recurso 

a qualquer programa informático. 

Os produtos encomendados a fornecedores externos são normalmente entregues na QA entre 

as 5 e as 7 horas. Assim que chegam, são encaminhados para o armazém, para serem pesados. 

Pesagem 

Todos os produtos que dão entrada no armazém são pesados logo que possível. A pesagem é 

feita no primeiro compartimento do armazém, sendo os produtos encaminhados de seguida para 

o segundo compartimento, onde são preparados os cabazes. Não pode haver produtos a entrar 

no segundo compartimento sem serem pesados primeiro. 

 

Figura 7 - Planta do Armazém da QA 
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Controlo de Qualidade 

 O controlo de qualidade é feito já no segundo compartimento do armazém. Os produtos são 

inspeccionados, unidade a unidade, num processo totalmente manual. Caso não estejam em 

condições de ser vendidos, podem ser utilizados pelo restaurante ou pela cozinha de 

transformados, devolvidos aos fornecedores (caso sejam produtos externos à QA), ou podem 

não ser aproveitados de todo, caso a sua qualidade não seja suficiente. 

Preparação dos Cabazes 

Os cabazes começam a ser preparados pelas 9 horas do dia anterior à sua entrega. No entanto, 

entre as 7 e as 8 horas, são finalizados os cabazes que são entregues nesse mesmo dia, pois 

há produtos mais sensíveis que só podem ser colocados nos cabazes no próprio dia e pode 

haver algum produto em falta, que só é recebido no próprio dia. 

A preparação dos cabazes é feita no segundo compartimento do armazém. Em cada cabaz, é 

colocada uma etiqueta com o nome do cliente e a folha de encomenda associada, que inclui os 

produtos a colocar no cabaz. Primeiro, são preparados os cabazes tipo pela seguinte ordem: 

pequenos, médios e grandes. Seguidamente, são preparados os cabazes tipo alterados e 

finalmente, os cabazes personalizados.  

A colocação dos produtos nos cabazes é feita por dois trabalhadores, em linha de montagem. O 

primeiro trabalhador é responsável pelos produtos mais pesados, pesando-os e colocando-os no 

cabaz. De seguida, o segundo trabalhador coloca os produtos mais leves e sensíveis no cabaz, 

diminuindo assim a possibilidade de os produtos ficarem danificados. Cada um destes dois 

trabalhadores tem, perto de si, os produtos pelos quais é responsável, para que não tenha de se 

deslocar enquanto prepara o cabaz, aumentando assim a eficiência do processo. À medida que 

são colocados os produtos nos cabazes, é anotada a sua colocação na folha de encomenda, 

para que se saiba quais os produtos ainda em falta. 

No final deste processo, se faltar algum produto no cabaz, é colocada uma etiqueta com essa 

indicação, para que mais tarde o cabaz seja completado. Os cabazes completos são colocados 

em expositores, sendo que cada existe um expositor para cada rota de distribuição. Os cabazes 

de uma rota correspondem aos cabazes que são colocados na mesma carrinha para a 

distribuição. É importante referir que, nesta fase, os cabazes ficam apenas agrupados por rota, 

mas não são colocados por ordem de entrega.   

Carregamento das Carrinhas 

Os cabazes completos agrupados por rotas, são então ordenados por ordem de entrega, para 

tornar a distribuição mais eficiente. Este processo é feito pelos distribuidores, que passam os 

cabazes do expositor para uma palete de forma organizada, ou seja, por ordem de entrega. 

Seguidamente, o distribuidor transporta a palete para junto da sua carrinha, que se encontra no 

outro compartimento. Os cabazes são de seguida carregados da palete para a carrinha.  Todo 
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este processo é realizado pelos distribuidores (sendo que cada distribuidor é responsável pelo 

carregamento do seu próprio veículo). Há algum tempo perdido neste processo pelo facto de os 

cabazes serem apenas agrupados por rotas nos expositores após a sua preparação, e não por 

ordem de distribuição. 

2.4.2. Distribuição  

Esta é a operação logística mais relevante para a empresa, uma vez que é aquela que tem 

maiores custos associados. Todos as outras operações referidas são maioritariamente manuais, 

pelo que os custos associados são essencialmente os salários dos trabalhadores. No caso da 

distribuição, há vários custos, como o combustível, as portagens, a manutenção. Entre 2016 e 

2018, os custos anuais relativos à distribuição rondam os 80000 €, sendo que para 2018, o custo 

total de distribuição é de 84025 €, com uma média mensal de 7002 € (Tabela 1). A distribuição 

é realizada por 3 ou 4 distribuidores, dos quais 3 são empregados a tempo inteiro pela QA e 

utilizam veículos da empresa, e o quarto é um distribuidor externo que utiliza um veículo próprio, 

prestando serviços de distribuição à QA apenas às Terças e Quartas. 

Tabela 1 - Custos de distribuição em 2018 

Mês Custo (€) 

Janeiro 6803,6 

Fevereiro 6241,9 

Março 7112,7 

Abril 6550,4 

Maio 6641,8 

Junho 7504,5 

Julho 6692,2 

Agosto 6836,6 

Setembro 6972,6 

Outubro 7589,3 

Novembro 7455,1 

Dezembro 7850,8 

Média 7002 

Total 84025 

  

Não há entregas à Segunda, pois tal implica a preparação dos cabazes ao Domingo, dia de 

descanso dos trabalhadores da QA. Os cabazes são entregues, pelos distribuidores, em casa 

das pessoas. As zonas de entrega dependem do dia da semana (Tabela 2). 

Estas zonas são ajustadas à medida que o negócio vai expandindo, tendo como base de 

planeamento a experiência adquirida. Não há qualquer análise realizada ou recurso a algum 

sistema para definir estas zonas, pelo que podem necessitar de ser optimizadas.  Esta é uma 

área para potenciais melhorias, uma vez que que a optimização das zonas de distribuição pode 

implicar uma redução significativa da distância percorrida pelas rotas, e consequentemente, dos 

custos de combustível associados. 
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Tabela 2 - Zonas de distribuição diárias 

Dia Zonas de distribuição 
Nº de 

distribuidores 

Terça Mafra, Sintra, Oeiras, Sintra Oriental 4 

Quarta Lisboa, Sintra Ocidental 4 

Quinta 
Amadora, Oeiras, Lisboa, Alcochete, Moita, Barreiro, 

Montijo, Almada, Seixal 
3 

Sexta 
Mafra, Oeiras, Amadora, Odivelas, Loures, Torres Vedras, 

Vila Franca de Xira, Lisboa 
3 

 

Cada distribuidor recebe diariamente, do escritório, uma folha com o registo de todos clientes da 

sua rota e as respectivas moradas. Muitos dos clientes mantêm-se semana após semana, mas 

também há alterações na lista, o que leva a uma necessidade de alterar a ordem de entrega. 

Actualmente, não há nenhum tipo de sistema de introdução automática dos novos clientes nas 

listas de distribuição. Deste modo, os distribuidores reúnem-se semanalmente com os 

trabalhadores do escritório para discutirem qual a ordem de inserção dos novos clientes nas 

rotas. As moradas dos novos clientes são indicadas pelo escritório, e com base nessa 

informação, os distribuidores indicam qual deverá ser a posição do cliente na ordem de 

distribuição da rota. Tal como a definição das zonas de distribuição, este é um processo que é 

baseado essencialmente na experiência dos distribuidores, pelo que não há garantia de que a 

ordem de distribuição minimize a distância percorrida. 

Uma vez que os veículos de distribuição não são refrigerados, torna-se também relevante 

minimizar a duração das rotas, para que os produtos (perecíveis), não percam qualidade. As 

zonas de distribuição são maioritariamente em áreas urbanas, pelo que os tempos de entrega 

são dependentes da intensidade do trânsito de cada zona, e este é um factor que deve ser tido 

Figura 8 - Mapa das zonas diárias de distribuição 
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em conta. Na Figura 8 estão indicadas as zonas geográficas de entrega (cada cor representa a 

zona de distribuição associada a um dia da semana). 

2.5. Conclusões do capítulo 

No presente caso de estudo, é caracterizada a QA, sendo descrita a sua história e evolução, o 

seu modelo de negócio, a sua estrutura e as suas operações logísticas de preparação e 

transporte dos cabazes biológicos. A empresa estudada é uma das pioneiras em Portugal no 

ramo da entrega deste tipo de cabazes, que contêm produtos perecíveis e por isso necessitam 

de ser transportados de forma eficiente.  

De todas as operações logísticas analisadas, a distribuição é a que tem mais impacto para a 

empresa, pelos custos associados. O sistema de distribuição aplicado actualmente pela empresa 

tem algumas limitações:  

1) A definição das zonas de distribuição diárias de cada veículo tem evoluído de forma 

intuitiva, sem qualquer recurso a um sistema de optimização;  

2) A definição de rotas para cada zona de distribuição também é feita manualmente, sendo 

os novos clientes introduzidos semanalmente nas rotas de acordo com as indicações 

dos distribuidores, que se baseiam apenas na sua experiência;  

3) Os veículos não são refrigerados, pelo que se torna bastante relevante minimizar a 

duração das rotas, para limitar a perda de qualidade dos produtos transportados. 

Tendo todos estes pontos em conta, é definido assim o problema a ser abordado na presente 

dissertação: o desenvolvimento de modelos de optimização das rotas da empresa. Para cada 

uma das limitações identificadas do sistema de distribuição, é desenvolvido um modelo. Isto é, 

são desenvolvidos modelos com o propósito de:  

• Minimizar a distância percorrida através da optimização das zonas de distribuição ou da 

optimização da ordem de distribuição de cada veículo;  

• Minimizar a duração das rotas. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

O presente capítulo tem como objectivo fazer uma revisão bibliográfica dos conteúdos 

relacionados com o problema descrito no caso de estudo, de modo a perceber qual é o estado 

actual da literatura na área do planeamento de rotas, incidindo mais especificamente na temática 

do Vehicle Routing Problem. 

Na secção 3.1, é explicada a importância e a evolução histórica do planeamento de rotas. Na 

secção 3.2, define-se a versão clássica do VRP e apresenta-se uma possível formulação 

matemática do problema. A secção 3.3 é dedicada aos diferentes métodos de resolução do VRP, 

sendo agrupados em três categorias: métodos exactos, heurísticas clássicas e metaheurísticas. 

Na secção 3.4, são exploradas as variantes do VRP mais relevantes para o presente caso de 

estudo, sendo ainda referidos alguns dos métodos de resolução mais eficientes para uma das 

variantes. Por fim, na secção 3.5 é feita uma conclusão da revisão de literatura realizada no 

presente capítulo. 

3.1. Planeamento de Rotas 

O planeamento eficiente de rotas pode reduzir significativamente os custos de distribuição de 

uma empresa, aumentando a sua competitividade no mercado. O estudo da optimização das 

rotas de distribuição física começou a ser feito na década de 50, tendo sido abordado inicialmente 

por Dantzig et al. (1954). O artigo referido introduz o Truck Dispatching Problem, que procura 

modelar uma frota homogénea (ou seja, camiões com a mesma capacidade) que possa 

satisfazer a procura de um conjunto de postos de abastecimento de combustível a partir de um 

centro de distribuição, com a menor distância total percorrida. Em 1964, Clarke e Wright 

generalizam este problema para um problema de optimização linear: cálculo das rotas de um 

conjunto de veículos de capacidade variada, que partem de um centro de distribuição comum e 

abastecem um conjunto de clientes dispersos geograficamente. Este problema fica conhecido 

na literatura de Investigação Operacional como VRP, tornando-se um dos tópicos de maior 

investigação nesta área (Braekers et al., 2016). Nas últimas décadas, a literatura relacionada 

com VRP tem um crescimento muito rápido, facilitado pelo aumento da velocidade de 

processamento e capacidade de memória dos computadores, que por sua vez permitem o 

desenvolvimento e implementação de algoritmos mais complexos (Eksioglu et al., 2009). Vão 

assim surgindo várias variantes do problema, aumentando o grau de complexidade com a 

introdução de novas variáveis e restrições, com o objectivo de aproximar o problema de situações 

reais. Algumas destas condições são: janelas temporais de entrega e recolha, múltiplos centros 

de distribuição, input de informação que varia dinamicamente ao longo do tempo (como o trânsito 

ou a procura), frota heterogénea (características variáveis de refrigeração, restrições de peso 

e/ou volume). Assim sendo, os modelos de VRP apresentados actualmente na literatura são 

bastante diferentes do inicialmente proposto por Clarke & Wright (1964). 
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3.2. Vehicle Routing Problem (VRP) – Definição 

A versão clássica do VRP, também denominada Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP), 

é um dos problemas de optimização combinatória mais populares. Pode ser descrito como um 

problema de optimização das rotas de uma frota de veículos idênticos que partem de um centro 

de distribuição (CD) e abastecem um conjunto de “clientes” (lojas, cidades, escolas, etc.), com 

uma procura estática e determinística, e dispersos geograficamente (Cordeau et al., 2007). O 

objectivo do problema é a minimização dos custos totais, sendo impostas algumas restrições que 

são descritas nos parágrafos seguintes. A Figura 9 representa o exemplo de um VRP.  

O VRP pode ser definido por um grafo G= (V,A), onde V = {v0, v1, …, vn} representa o conjunto 

de vértices e A= {(vi, vj) : vi, vj є V ˄ i ≠ j} representa o conjunto de arcos que ligam os vértices. 

Os vértices representam os pontos de procura do sistema (clientes), com procuras conhecidas e 

não nulas, sendo que v0 representa o único CD, tendo uma procura fictícia d0 = 0. Quanto aos 

arcos, estes representam os canais físicos de ligação entre os pontos de procura, estando 

associado a cada um deles um custo (cij), proporcional à distância ou duração da viagem. A 

matriz de custos é geralmente simétrica (ou seja, cij = cji), mas pode haver matrizes assimétricas 

em alguns casos, como por exemplo, a existência de arcos que correspondem a vias de sentido 

único (no caso de os custos corresponderem a distâncias) ou a diferença da intensidade do 

trânsito nos dois sentidos (no caso dos custos corresponderem a durações). Na versão mais 

simples do VRP, a frota é constituída por K veículos de capacidade idêntica e geralmente 

aplicam-se as seguintes restrições: 

• Cada rota tem o CD como ponto de partida e de chegada; 

Figura 9 - Exemplo de um CVRP com a procura indicada em 
cada vértice e as rotas identificadas por linhas de diferentes 

padrões (Fonte: Laporte, 2007) 
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• A procura total de uma rota não pode exceder a capacidade do veículo correspondente; 

• Cada cliente é visitado uma única vez; 

• Cada veículo efectua uma única rota; 

• O tempo máximo definido para a execução de cada rota não pode ser ultrapassado. 

Há diversas formulações matemáticas na literatura para este tipo de problema, sendo a versão 

apresentada seguidamente baseada em Fisher & Jaikumar (1981): 

Índices:  

𝑖 ∈ {0, … , 𝑁} - ponto de partida de arco 

𝑗 ∈ {0, … , 𝑁} - ponto de chegada arco 

𝑘 ∈ {1, … , 𝐾} - veículo  

 

Parâmetros:  

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

qi - Procura do local i   

Qk - Capacidade máxima do veículo k  

Dk - Duração máxima da rota percorrida pelo veículo k  

tijk - Tempo de viagem entre i e j, realizado pelo veículo k  

di - Tempo de serviço no local i  

S - Sub-conjunto de clientes  

Variáveis de decisão: 

  𝑥𝑖𝑗𝑘 = {
1,   𝑠𝑒 𝑜 𝑎𝑟𝑐𝑜 (𝑖, 𝑗) é 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑘 (𝑖 ≠ 𝑗)

0,   𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                                                 
  

Função objetivo:    

𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ ∑  

𝐾

𝑘=1

𝑁

𝑗=0

𝑁

𝑖=0

𝑐𝑖𝑗𝑘𝑥𝑖𝑗𝑘  (3.1) 

sujeito a:  
 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 1 ,     𝑗 = 1, … , 𝑁

𝑘

𝑘=1

𝑁

𝑖=0

 

   

(3.2) 
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∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑁

𝑖=0
𝑖≠𝑗

= ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑘

𝑁

𝑖=0
𝑖≠𝑗

 ,      𝑗 = 0, … , 𝑁 ; 𝑘 = 1, … , 𝐾 (3.3) 

∑ 𝑞𝑖

𝑁

𝑖=0

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑁

𝑗=0

≤ 𝑄𝑘  ,     𝑘 = 1, … , 𝐾 (3.4) 

∑ 𝑥0𝑗𝑘

𝑁

𝑗=1

≤ 1,     𝑘 = 1, … , 𝐾 (3.5) 

∑ 𝑑𝑖

𝑁

𝑖=0

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑁

𝑗=0

+ ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑘

𝑁

𝑗=0

𝑁

𝑖=0

𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝐷𝑘 ,      𝑘 = 1, … , 𝐾 (3.6) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑗∈𝑆𝑖𝜖𝑆

≤ |𝑆| − 1, ∀ 𝑆 ⊆ 𝑉 ∖ {1}; 𝑆 ≠ Ø; 𝑘 = 1, … , 𝐾 (3.7) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}, ∀𝑖, 𝑗 = 0, … , 𝑛 ∧ 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑘 = 1, … , 𝐾 (3.8) 

 
A função objectivo (3.1) minimiza o custo associado à distribuição. A equação (3.2) garante que 

cada cliente é abastecido apenas uma vez. A equação (3.3) assegura a continuidade do 

movimento dos veículos, ou seja, garante que quando um veículo chega a um vértice (cliente), 

tem de sair do mesmo. A inequação (3.4) garante que a procura total da rota não excede a 

capacidade do veículo associado à mesma. As restrições (3.5) definem que cada veículo realiza, 

no máximo, uma rota. A inequação (3.6) assegura que a soma dos tempos de viagem e dos 

tempos de descarga no cliente não pode ultrapassar o tempo máximo estipulado para cada rota. 

A inequação (3.7) elimina a criação de sub-rotas (rotas que não incluem o CD). Esta equação é 

adaptada de Dantzig et al. (1954), havendo várias propostas de restrições de eliminação de sub-

rotas na literatura. Por fim, o domínio da variável x é indicado em (3.8). 

3.3. VRP – Métodos de Resolução 

O VRP é um problema NP-hard (non-deterministic polynomial time hard) (Lenstra & Rinnooy-

Kan, 1981), tendo sido desenvolvidas, ao longo das últimas décadas, diversos métodos de 

resolução do problema, sempre com o objectivo de alcançar as melhores soluções possíveis. 

Nos parágrafos seguintes, são descritas as 3 principais categorias de métodos de resolução 

deste tipo de problemas. 
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3.3.1. Métodos Exactos 

Este tipo de algoritmos procura encontrar uma solução óptima do problema, ou seja, a melhor 

solução possível que cumpre as restrições impostas. No entanto, os métodos desta categoria 

tendem a ter tempos de execução computacional bastante longos, pelo são apenas exequíveis 

para problemas de pequenas dimensões. Ainda assim, segundo Hillier & Lieberman (2010), os 

algoritmos exactos devem ser utilizados sempre que possível, pois um método de resolução 

aproximada nunca poderá obter soluções de qualidade superior a um método de resolução 

exacta. 

Os principais algoritmos de resolução exacta podem ser agrupados em: branch-and-bound, set-

partitioning e branch-and-cut. Baldacci & Mingozzi (2009) resolvem instâncias do CVRP com 199 

clientes com recurso a um algoritmo baseado numa formulação set-partitioning. Para uma 

revisão detalhada dos métodos exactos de resolução do VRP, ver Toth & Vigo (1998). 

3.3.2. Métodos Heurísticos Clássicos 

Este tipo de métodos realiza uma exploração relativamente limitada do espaço de pesquisa e, 

geralmente, produz soluções de boa qualidade com tempos de computação razoáveis (Laporte 

et al., 2000). Segundo Laporte (2009), os métodos heurísticos clássicos aqueles que não 

permitem que a solução intermédia se deteriore durante o processo de procura de soluções 

melhores, o que pode levar a que o algoritmo fique restringido a soluções óptimas locais. 

Utilizando a classificação proposta por  Laporte (2007), os métodos heurísticos clássicos podem 

ser agrupados em: métodos construtivos e métodos de melhoramento. 

3.3.2.1. Métodos Construtivos 

Nestes métodos, a solução é construída passo a passo, de acordo com um conjunto de regras 

definidas de antemão. Normalmente, são utilizados para fornecer uma solução inicial aos 

métodos de melhoramento (Laporte et al., 2014). Existem vários métodos construtivos propostos 

na literatura para o VRP, sendo os principais descritos nos parágrafos seguintes. 

1) Método dos Savings  

Proposto por Clarke & Wright (1964), é um dos mais populares nesta categoria. Este 

método baseia-se na noção de poupança do custo da união de duas sub-rotas 

existentes. O algoritmo inicia com um processo iterativo que visa percorrer todos os 

clientes aos pares (i,j), de forma a calcular os savings. Sendo Cij o custo de viagem entre 

os clientes i e j, e sendo o CD representado por 0, o saving associado ao par de clientes 

(i,j) é dada pela equação: Sij = Ci0 + Cj0 – Cij 

Uma vez calculadas, outro processo iterativo ordena os savings por ordem decrescente, 

para posteriormente serem construídas as rotas. A primeira rota é construída 

adicionando inicialmente o par de clientes com o maior saving associado. De seguida, 
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são adicionados os restantes clientes seguindo o mesmo critério, sendo que os savings 

só são válidos para ligações entre um dado cliente e o CD, ou seja, no fim ou no início 

da rota. Uma rota termina quando não há nenhum cliente que possa ser adicionado sem 

exceder a capacidade máxima do veículo de distribuição. Sempre que tal se verifica, é 

iniciada uma nova rota, até que todos os clientes sejam incluídos. Apesar deste método 

não ser o melhor em termos de exactidão, é bastante rápido e fácil de implementar, o 

que explica a sua popularidade (Cordeau et al., 2007). Um exemplo ilustrativo do 

algoritmo pode ser observado na Figura 10. 

2) Métodos de Set-Partitioning (SP) 

Este tipo de métodos consiste em gerar um sub-conjunto de rotas admissíveis e, 

seguidamente, resolver a formulação SP com esse sub-conjunto de rotas. A formulação 

SP pode ser representada por uma matriz, na qual cada coluna representa uma rota 

(admissível) e cada coluna representa um cliente. Se o cliente i estiver incluído na rota j, 

então aij=1 (caso contrário, aij=0). O sucesso deste tipo de algoritmos depende da 

qualidade das rotas geradas (Laporte, 2007, 2009) 

O método mais elementar deste género, é o algoritmo Sweep (Gillett & Miller, 1974), no 

qual são criadas rotas (não sobrepostas), através de uma semi-recta que gira em torno 

do CD, englobando os clientes à medida que o ângulo aumenta. A rota termina quando 

a inclusão do cliente seguinte excede a capacidade do veículo. Métodos mais 

sofisticados de geração de rotas são propostos por Foster & Ryan (1976), Ryan et al. 

(1993) e Renaud et al. (1996) 

3) Métodos Cluster-First, Route-Second 

Proposto inicialmente por Fisher & Jaikumar, (1981), este método localiza, inicialmente, 

m sementes (seeds), construindo de seguida um cluster de clientes para cada uma delas, 

com o objectivo de minimizar a soma das distâncias dos clientes às seeds respectivas. 

Isto é conseguido através da resolução de um Generalized Assignment Problem (ver 

definição em Cohen et al. (2006)). A rota é depois determinada para cada cluster, 

Figura 10 - Exemplo ilustrativo do algoritmo Savings (Fonte: 
Shen & Chen, 2017) 
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resolvendo um Travelling Salesman Problem (TSP)2. No artigo original, não é explicado 

o processo de geração de seeds, apesar de alguns procedimentos serem propostos em 

Baker & Sheasby (1999). 

3.3.2.2. Métodos de Melhoramento 

As heurísticas deste tipo adoptam uma estratégia para melhorar uma dada solução admissível 

através de pesquisas efectuadas na sua vizinhança (Cordeau et al., 2007). Quando aplicadas a 

um VRP, podem ser de dois tipos: intra-rota (actuam em cada rota separadamente) ou inter-rota 

(actuam simultaneamente em várias rotas). No primeiro tipo, é aplicada uma heurística TSP de 

melhoramento a cada rota, individualmente. Os principais algoritmos deste género são o 2-Opt 

e o 3-Opt, que envolvem a troca de 2 ou 3 arcos, respectivamente. Quanto aos algoritmos inter-

rota, podem actuar essencialmente de 3 modos diferentes: remover clientes da sua rota e inseri-

los numa rota diferente (realocação), trocar clientes consecutivos entre duas rotas (troca), ou 

remover dois arcos de rotas diferentes e reinseri-los numa disposição diferente (2-Opt*) (Laporte 

et al., 2014).  

De um modo geral, o desempenho  de métodos heurísticos de melhoramento é bom, mas não 

excelente, pelo que estes métodos têm uma utilidade maior quando integrados em 

metaheurísticas (Laporte, 2007). 

3.3.3. Metaheurísticas 

Estes métodos são os mais utilizados, actualmente, na resolução de VRP’s (Braekers et al., 

2016). Estes métodos realizam uma exploração profunda das regiões mais promissoras do 

espaço de soluções. A qualidade de soluções obtidas é, normalmente, bastante superior à 

qualidade das soluções obtidas através de heurísticas clássicas, mas, por outro lado, requer um 

maior tempo de computação (Laporte et al., 2000). Uma das suas principais características é a 

capacidade de prosseguir com a procura de uma solução admissível após encontrar um óptimo 

local (Hillier & Lieberman, 2010) 

As metaheurísticas permitem realizar uma pesquisa muito mais completa do espaço de soluções 

(Cordeau et al., 2002) e possibilitam a obtenção de melhores soluções para casos reais de 

grande escala (Adamidis & Voliotis, 2012; Hoff et al., 2010; Prins, 2004). De certo modo, as 

metaheurísticas não são mais que procedimentos de melhoria avançados, que são vistos como 

um aperfeiçoamento das heurísticas clássicas (Laporte et al., 2000) 

Nas últimas décadas, tem-se verificado um crescimento significativo no desenvolvimento de 

metaheurísticas aplicadas ao VRP, podendo agrupar-se os algoritmos em 3 principais grupos: 

Local Search (LS), Population Search (PS) e Learning Mechanisms. No entanto, nos últimos 

anos têm surgido vários algoritmos híbridos poderosos, que combinam características dos 3 tipos 

                                                      
2 O TSP consiste em determinar a distância total mínima de um circuito para um conjunto de vértices, passando uma 

única vez por cada vértice (Laporte, 1992) 
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de metaheurísticas, que permitem obter soluções de qualidade muito elevada (Laporte et al., 

2014; Vidal et al., 2013).      

3.3.3.1. Local Search (LS) 

Este é o tipo de metaheurística mais utilizado em VRP. Estes algoritmos exploram o espaço de 

soluções, começando a partir de uma solução inicial (que pode ser não admissível) e avançando 

a cada iteração da solução actual para outra solução na vizinhança (Laporte, 2007, 2009). Os 

principais constituintes de um método LS são as regras aplicadas para definir a vizinhança de 

uma solução e o mecanismo utilizado para a explorar. Este tipo de heurística utiliza inter-rotas 

habitualmente (Laporte, 2009). 

Os exemplos mais conhecidos são: Tabu Search (TS) (Glover, 1986), Simulated Annealing 

(Kirkpatrick et al., 1983), Deterministic Annealing, (Dueck & Scheurer, 1990; Dueck, 1993) 

Variable Neighbourhood Search (Mladenović et al., 2007), e Iterated Local Search (ILS) (ver 

Lourenço et al. (2010) para uma revisão histórica).  

3.3.3.2. Population Search (PS) 

Estes métodos trabalham com uma população de soluções e inspiram-se geralmente em 

conceitos naturais (Laporte et al., 2014; Vidal et al., 2013). Todas as heurísticas PS aplicadas ao 

VRP com sucesso são complementadas por métodos de LS (Laporte et al., 2014) 

1) Algoritmos Genéticos (AG) - são o exemplo mais conhecido deste tipo de método. 

Foram os primeiros Algoritmos Evolutivos (AE) a ser aplicados em problemas de 

optimização combinatória (como o VRP). Os AE são métodos estocásticos de pesquisa 

que operam numa população de soluções, simulando a evolução de espécies 

observada na natureza. Num AG, a população de soluções evolui ao longo de um 

número de gerações através de um conjunto de operadores de selecção elitista, 

cruzamento e mutação (Potvin, 2009). Os AG tradicionais evoluem de forma demasiado 

lenta, pelo que são normalmente melhorados com mecanismos de LS, originando os 

chamados Algoritmos Meméticos (Vidal et al., 2013). 

2) Scatter Search (SS) e Path Relinking (PR) – Métodos que se baseiam em 

recombinações de soluções e que promovem a recombinação estratégica em vez da 

randomização. Diferem dos AG essencialmente no modo como as soluções são 

cruzadas e no tamanho da população de soluções. (mais pequena que nos AG, 

geralmente). O método SS explora de forma evolutiva um conjunto pequeno de soluções. 

As recombinações em PR envolvem uma solução inicial e uma solução orientadora 

(guiding solution), enquanto que os operadores de recombinação usados em SS podem 

envolver mais que duas soluções (Vidal et al., 2013). O PR pode ser considerado uma 

extensão do método de combinação do SS (Resende et al., 2010). 
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3.3.3.3. Learning Mechanisms 

Os principais métodos deste tipo são as redes neurais (neural network) e a optimização por 

colónia de formigas (Ant Colony Optimization, ACO). As redes neurais são derivadas de 

conceitos da área da inteligência artificial. Este tipo de algoritmo aprende com experiências 

anteriores e realiza ajustes de modo iterativo ( Laporte, 2009). No entanto, a aplicação deste 

método ao VRP não teve resultados satisfatórios, pelo que esta linha de investigação foi 

praticamente abandonada ( Laporte, 2007; Potvin, 2009). 

Os algoritmos ACO são inspirados no comportamento social de formigas. O algoritmo de maior 

sucesso deste tipo aplicado ao VRP é o proposto por Reimann et al. (2004) Este método tem 

duas fases: a primeira é uma adaptação do algoritmo savings e a segunda é uma heurística de 

LS (Cordeau et al., 2007). 

3.3.4. Algoritmos Híbridos 

Classificar a literatura actual dos métodos de resolução de VRP torna-se cada vez mais difícil, 

uma vez que, à medida que a investigação progride, surge uma grande variedade de novos 

métodos híbridos, que utilizam conceitos de diversos paradigmas algorítmicos. Deste modo, a 

fronteira que separa os diferentes métodos de resolução torna-se cada vez mais ténue ( Laporte 

et al., 2014). Algumas das famílias de algoritmos híbridos são:  

1) Population Search (PS)  e Local Search (LS) – Os métodos PS são usualmente 

complementados por algoritmos de LS (como foi anteriormente referido), mas o processo 

inverso (ou seja, complementar um método de LS com um método PS) é também 

considerado na literatura, sendo este tipo de algoritmos também referidos por Adaptive 

Memory Programming (Rochat & Taillard, 1995; Taillard et al., 2001). 

2) Matheuristics – Consistem na combinação de metaheurísticas com solvers de 

programação matemática e têm sido cada vez mais explorados para a resolução de VRP 

(Doerner & Schmid, 2010). 

3) Algoritmos Paralelos – Recorrem à utilização de múltiplos processos (threads) que 

trabalham em simultâneo (frequentemente em múltiplos processadores) para resolver 

uma instância de um problema (Jin et al., 2014; Vidal et al., 2013). Estes algoritmos 

combinam, assim, as capacidades de exploração dos métodos de PS e os mecanismos 

de melhoramento rápido dos métodos de LS ( Laporte et al., 2014). Groër et al. (2011) e 

Jin et al. (2014) são alguns exemplos da aplicação de algoritmos paralelos ao VRP. 

3.4. Variantes do VRP  

Actualmente a literatura inclui muitas variantes do VRP simples, que incluem características 

como durações de viagem em função do tempo, janela temporais de entrega ou informação 

dinâmica (ou seja, que evolui em tempo real). Deste modo, novas variantes do VRP têm sido 
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desenvolvidas nas últimas décadas, procurando uma aproximação cada vez maior de situações 

reais. Quatro destas variantes são abordadas nesta secção, uma vez que apresentam 

características específicas que se assemelham às do sistema de distribuição utilizado na QA.   

3.4.1. Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) 

Esta é a variante mais simples do VRP, como é previamente referido em 3.2. No CVRP, os 

veículos têm todos a mesma capacidade e partem e regressam todos a um único CD. A procura 

dos clientes é determínistica (ou seja, conhecida de antemão) e não é possível subdividir as 

entregas (ou seja, um cliente ser abastecido por mais que um veículo). Dada a simplicidade do 

sistema de distribuição do caso de estudo (apenas 3 ou 4 veículos, 1 CD e procura conhecida 

de antemão), esta variante adapta-se bem ao problema e pode ser utilizada para minimizar a 

distância percorrida das rotas. 

3.4.2. Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) 

Este tipo de modelo é uma generalização da versão clássica do VRP que acrescenta restrições 

temporais nas entregas ao cliente. Isto é, cada cliente i tem associada uma janela temporal [ai, 

bi] durante a qual deve ser abastecido. Um veículo pode chegar ao local da entrega antes de a i 

(e aguardar até esse instante), mas a chegada após bi não é permitida ( Cordeau et al., 2007). 

Há também modelos com janelas temporais associadas aos CD (Cordeau et al., 2001) ou aos 

veículos (Rego & Roucairol, 1995), explicitando que o carregamento dos produtos tem de ser 

feito dentro de intervalos de tempo específicos. Esta é a variante mais estudada do VRP e 

envolve um grau elevado de complexidade, uma vez que as restrições relacionadas com janelas 

temporais exigem técnicas sofisticadas de verificação da viabilidade do modelo (Bodin & Golden, 

1981).  Quanto ao tipo de janelas temporais, podem ser soft ou strict. No primeiro tipo, a entrega 

pode ser feita fora do período definido, tendo, no entanto, uma penalização associada. No 

segundo tipo, a entrega tem obrigatoriamente de ser feita dentro do período definido. As 

aplicações deste tipo de VRP são várias, incluindo abastecimento de supermercados, entregas 

de correio, distribuição de jornais, recolha de resíduos industriais e serviços de autocarro escolar, 

entre outros. No caso específico estudado neste trabalho, este tipo de modelo pode ser útil, uma 

vez que a maior parte das entregas de cabazes são feitas a clientes particulares, que 

provavelmente só podem receber o produto numa janela temporal específica (os cabazes são 

entregues durante o dia, pelo que a horas de entrega coincide com o horário de trabalho de 

muitos clientes). 

O estado da arte do VRPTW inclui metaheurísticas de vários tipos. O AE de Repoussis, Tarantilis, 

& Ioannou (2009) combina evolução, mutações e guided LS. Prescott-Gagnon et al. (2010) 

propõem uma combinação de um método de Large-Neighbourhood Search (LNS) com um 

método branch-and-price. Outro exemplo é o AG proposto por Nagata et al. (2010), que usa um 

operador de cruzamentos bastante eficiente.   
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3.4.3. Time Dependent Vehicle Routing Problem (TDVRP)  

A maioria dos VRP assumem que os tempos entre os CD e os clientes são determinísticos e 

constantes ou assumem que a distância entre os clientes é igual (Kok et al., 2012). Contudo, 

estas suposições não são, geralmente, uma representação muito rigorosa do que realmente 

acontece em situações reais, pois não têm em conta eventos que podem influenciar a duração 

da viagem, que podem ser previsíveis (trânsito superior em hora de ponta) ou imprevisíveis 

(acidentes ou avarias, por exemplo). O TDVRP assume que os tempos de viagem não são 

constantes, sendo uma função do tempo real. Deste modo, o efeito do trânsito é considerado na 

duração das rotas, sendo o número de veículos e os custos de transporte calculados de forma 

mais realista (Braekers et al., 2016). Esta variante do VRP é introduzida na literatura por 

Malandraki & Daskin (1992), que desenvolvem uma formulação em mixed-integer linear 

programming (MILP). A formulação, no entanto, não satisfaz a propriedade non-passing (ou first-

in-first-out, FIFO), que garante que se um veículo sai do vértice i para o vértice j a uma 

determinada hora, então se partir mais tarde de i, chegará sempre mais tarde a j (Gendreau et 

al., 2015). Actualmente, a maioria dos modelos TDVRP adoptam uma modelação FIFO baseada 

na versão apresentada por Ichoua et al. (2003). Nesta versão, o dia de trabalho é dividido em 

vários períodos de tempo, estando uma velocidade média associada a cada período. Deste 

modo, o tempo de viagem entre dois clientes é dependente do tempo de partida do primeiro e, 

quanto maior for o número de períodos, mais realista será o modelo, pois mais gradual será a 

mudança de velocidade (Kok et al., 2012). O TDVRP pode ser interessante para o caso em 

estudo, na medida em que tem em consideração os efeitos do trânsito no cálculo das rotas.   

Entre os métodos de resolução mais eficientes, destaca-se o algoritmo de adaptive memory 

search de Ichoua et al. (2003), que recombina e melhora um conjunto de rotas de boa qualidade 

através de TS. Outra heurística de sucesso é o ILS de Hashimoto et al. (2008) baseia-se na 

combinação do relaxamento temporário do problema com procedimentos eficientes de avaliação 

da vizinhança.  

 3.4.4. Periodic Vehicle Routing Problem (PVRP) 

O PVRP é uma generalização do VRP clássico, no qual as rotas são definidas num conjunto de 

dias diferentes, e não para um único dia. A cada cliente são atribuídos dias de entrega, e 

diferentes rotas são definidas para cada dia do período de tempo escolhido (Campbell & Wilson, 

2014).  Este tipo de problema pode ser útil no caso em estudo, uma vez que o sistema de 

entregas da QA funciona por diferentes zonas de distribuição consoante o dia da semana, pelo 

que é favorável utilizar um modelo que permita utilizar um horizonte temporal de vários dias, tal 

como o PVRP. O TS de Tarantilis et al. (2012) e o algoritmo Adaptive Large Neighbourhood 

Search (ALNS) de Kovacs et al. (2012) são 2 métodos aplicados com sucesso a esta variante do 

VRP. 
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3.5. Variantes do VRP no contexto do caso em estudo 

Das variantes do VRP revistas, as que melhor se adaptam ao caso de estudo são o CVRP e o 

TDVRP. Apesar de abordar uma característica relevante, o VRPTW não se adapta ao caso de 

estudo, pois através da comunicação entre a empresa e os clientes, é sempre encontrada uma 

solução para a entrega do cabaz sem que este tenha de ser entregue durante um período 

específico do dia imposto pelo cliente. Assim, a definição de janelas temporais para o período de 

entregas torna-se irrelevante. Quanto ao PVRP, também não se enquadra na situação real, pois 

a periodicidade de encomenda dos clientes nem sempre é regular. Por exemplo, há clientes que 

fazem encomendas quinzenais durante um período, e que de seguida passam a fazer 

encomendas semanais, não sendo constantes quanto à periodicidade da compra. 

O CVRP e o TDVRP são as variantes que mais se adequam ao caso de estudo, pois cada uma 

delas se adapta a um dos propósitos pretendidos: a minimização da distância percorrida no caso 

do CVRP e a minimização da duração das rotas no caso do TDVRP. O CVRP caracteriza bem o 

sistema de distribuição da quinta, que é bastante simples: 3 ou 4 veículos de distribuição e 

apenas um CD. O TDVRP adapta-se também à situação real, pois considera diferentes durações 

de viagem entre pontos, consoante a hora do dia. Esta característica é muito relevante, pois as 

entregas da QA são feitas maioritariamente em zonas urbanas, onde a intensidade do trânsito é 

muito dependente do período do dia em que a distribuição é realizada.  

Uma vez que o sistema de distribuição não é muito complexo e que se pretende obter soluções 

óptimas, o problema pode ser formulado matematicamente em ambos os modelos. Como tal, 

para o CVRP, sendo a variante mais simples do VRP, há diversas formulações matemáticas na 

literatura, pelo que são apenas abordadas algumas das mais relevantes. A formulação Three-

Index é já descrita em 3.2. A formulação Two-Index é proposta por Laporte et al. (1985), surgindo 

como uma extensão da formulação do TSP proposta por Dantzig et al. (1954). Nesta formulação, 

a variável xij é inteira e representa o número de vezes que o arco (i,j) surge na solução óptima. 

Se i,j ϵ V \ (0), xij é binária; caso i = 0, então xij pode ser igual a 0, 1 ou 2, correspondendo o último 

caso a uma viagem de regresso entre o depósito e o cliente j. Finke et. al. (1984) introduz a 

formulação Two-Commodity Flow para um problema do tipo TSP e adaptada por Baldacci et al. 

(2004). Nesta formulação, é adicionada uma cópia do CD ao grafo inicial G = (V, A). Esta cópia 

corresponde ao ponto onde terminam todas as rotas. A variável binária xij assume o valor 1 se o 

arco (i,j) pertence à solução óptima. Quanto às variáveis de fluxo yij e yji, estas representam, 

respectivamente, a carga transportada pelo veículo e o espaço vazio no veículo quando este 

viaja no arco (i,j), ou seja, yij + yji = Q (em que Q corresponde à capacidade máxima do veículo). 

Para o caso do TDVRP, não existem muitas formulações matemáticas do TDVRP na literatura. 

Malandraki & Daskin (1992) introduzem esta variante do VRP e propõem uma formulação MILP, 

na qual cada arco (i,j) é substituído por m arcos (i,j,m), em que m corresponde ao número de 

intervalos de tempo em que é dividido o dia. A duração do percurso (i,j) é diferente, é uma função 

por ramos, que varia consoante o período do dia (no mesmo intervalo de tempo, a duração é 
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constante). Franceschetti et al. (2013) propõem uma formulação MILP para o Time-Dependent 

Pollution Routing Problem, com o objectivo de optimizar as velocidades dos veículos de modo a 

minimizar o consumo de combustível e as emissões dos veículos. A duração das viagens é 

dependente da hora do dia é modelada através de uma função de velocidade de dois níveis: no 

primeiro a velocidade é limitada pela intensidade do trânsito e no segundo a velocidade é definida 

pelos limites impostos por lei. Xiao & Konak (2015) apresentam um modelo MILP para o Time-

Dependent Heterogeneous Green Vehicle Routing and Scheduling Problem, no qual a distância 

percorrida no arco (i,j) em diferentes períodos do dia é uma variável de decisão para determinar 

o tempo de viagem dos veículos. O objectivo do modelo é minimizar a duração das rotas e as 

emissões de dióxido de carbono dos veículos. 

3.6. Conclusões do capítulo  

O capítulo 3 apresenta uma revisão bibliográfica do VRP, dos seus métodos de resolução e de 

algumas das suas variantes. O objectivo é dar um melhor entendimento de quais são os métodos 

de resolução mais eficientes e das variantes que mais se adequam ao modelo de distribuição da 

QA.   

Conclui-se que as variantes que mais se adequam ao problema do caso de estudo são o CVRP 

e o TDVRP, e define-se ainda que os modelos a desenvolver utilizam formulações matemáticas, 

pois pretende-se obter soluções óptimas.  

Das formulações CVRP revistas, são utilizadas duas na presente dissertação: a Three-Index e a 

Two-Commodity Flow. A primeira é uma das formulações mais comuns e é muito intuitiva, pois 

permite associar cada veículo a uma rota (permitindo também, distinguir as capacidades de cada 

veículo). A segunda formulação utiliza apenas índices nas variáveis de decisão e recorre a 

variáveis de fluxo. Pretende-se comparar os resultados de ambas as formulações. 

No caso do TDVRP, das formulações revistas, a de Malandraki & Daskin (1992) é a que mais se 

adapta ao caso de estudo, uma vez que é a única que não tem em consideração as emissões 

dos veículos (parâmetro que não se pretende avaliar na presente dissertação).  

São, assim, desenvolvidas duas formulações CVRP e uma formulação TDVRP, que são 

descritas em detalhe no capítulo 4. 
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4. MODELOS MATEMÁTICOS 

No presente capítulo são definidos os modelos matemáticos a utilizar para a minimização das 

distâncias e das durações das rotas. Numa primeira fase, são descritos os modelos CVRP, para 

os quais são utilizados dois tipos de formulação: a primeira de três índices, baseada em Fisher 

& Jaikumar (1981); a segunda de dois índices, baseada na formulação de Two-Commodity Flow 

de Baldacci et al. (2004). Os dois modelos CVRP mencionados são, de agora em diante, 

referidos como CVRP1 e CVRP2, respectivamente. Com a utilização deste tipo de formulações, 

pretende-se averiguar se as distâncias das rotas actuais realizadas pela QA podem ser 

optimizadas, ou seja, se a distância total de cada rota pode ser reduzida. Estes modelos são 

aplicados a cada uma das rotas diárias (para averiguar possíveis alterações na ordem de entrega 

de cada rota, mantendo os clusters actuais) e ao conjunto das rotas de cada dia (para verificar 

possíveis alterações dos clusters) - nota-se que se define cluster como conjunto de clientes 

alocado a cada veículo. Contudo, o CVRP não tem em consideração o tempo que a rota é 

realizada. Daí a necessidade de desenvolver um modelo TDVRP, que optimiza as durações das 

rotas e tem em conta que o tempo que demora o percurso entre dois locais depende da hora do 

dia em que este é realizado (devido às variações da intensidade do trânsito). Os outputs 

pretendidos para os modelos desenvolvidos são os seguintes: 

• Ordem de entrega da(s) rota(s) 

• Distância total da(s) rota(s) – apenas modelos CVRP 

• Duração total da(s) rota(s) – apenas modelo TDVRP 

Para cada um dos modelos utilizados, são apresentados os índices, conjuntos, parâmetros, 

variáveis, função objectivo e restrições, sendo que a notação comum a mais que um modelo, é 

introduzida apenas uma vez. 

4.1. CVRP 

4.1.1. CVRP1  

Este modelo é descrito com detalhe no capítulo 3.2, pelo que neste capítulo se descreve apenas 

a notação e formulação matemática utilizadas. 

Índices  

i, j – indicam os nós da rede, incluindo clientes e armazéns 

k – indica o veículo 

Conjuntos 

I = {0, ..., n} – conjunto dos clientes e armazém (0 corresponde ao armazém) 
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V = {1, ..., v} – conjunto dos veículos 

Parâmetros  

distij - distância entre os nós i e j 

proci – quantidade a entregar no cliente i   

capk - capacidade do veículo k  

Variáveis 

Binárias 

 xijk = {
1,   se o arco (i, j) é realizado pelo veículo k (i ≠ j)

 0,   caso contrário                                                                 
  

Não negativas 

ui – variável auxiliar para a eliminação de sub-rotas 

Função Objectivo 

 

sujeito a: 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 1 , ∀𝑗

𝑣

𝑘=1

𝑛

𝑖=0

∈  𝐼\{0}  (4.2) 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑖=0
𝑖≠𝑗

= ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑘

𝑛

𝑖=0
𝑗≠𝑖

 , ∀𝑘 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝐼  (4.3) 

∑ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑖

𝑛

𝑖=0

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑗=0
𝑗≠𝑖

≤ 𝑐𝑎𝑝𝑘  , ∀𝑘 ∈ 𝑉 
(4.4) 

∑ 𝑥0𝑗𝑘

𝑛

𝑗=1

≤ 1, ∀𝑘 ∈ 𝑉 (4.5) 

𝑚𝑖𝑛 𝑧 = ∑ ∑ ∑  

𝑣

𝑘=1

𝑛

𝑗=0
𝑖≠𝑗

𝑛

𝑖=0

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘 
(4.1) 
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𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 + 𝑛 × 𝑥𝑖𝑗𝑘  ≤ 𝑛 − 1, 𝑖 ≠ 𝑗 ∧  ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼\{0}, 𝑘 ∈ 𝑉 (4.6) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼 ∧ 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑘 ∈ 𝑉 (4.7) 

𝑢𝑖 ≥ 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼  (4.8) 

A função objectivo (4.1) minimiza a distância total percorrida pelos veículos. A equação (4.2) 

garante que todos os clientes são abastecidos uma única vez. Ou seja, cada cliente é visitado 

uma única vez e apenas por um veículo. A equação (4.3) assegura a continuidade do movimento 

dos veículos. Ou seja, garante que quando um veículo chega a um nó (cliente), tem de sair do 

mesmo. A inequação (4.4) define que a procura total da rota não excede a capacidade do veículo 

associado à mesma. As restrições (4.5) garante que cada veículo  realiza no máximo uma rota. 

As restrições (4.6) garante que não há criação de sub-rotas, ou seja, que não há formação de 

rotas que não incluem o armazém. O domínios das variáveis são formulados nas restrições (4.7) 

e (4.8). 

4.1.2. CVRP2 

A formulação do tipo Two-Commodity Flow é desenvolvida por Finke et al. (1984) para um 

problema do tipo TSP e adaptada por Baldacci et al. (2004) ao VRP. É introduzida a utilização 

de um novo conjunto: I’ = I  {n+1}, em que o novo nó, n+1, corresponde a uma cópia (fictícia) 

do armazém original. Todas as rotas que fazem parte da solução iniciam em 0 e terminam em 

n+1. 

Como o próprio nome indica, esta formulação baseia-se em dois caminhos, gerados pelas 

variáveis de fluxo, fij e fji. A primeira (fij) representa a carga transportada pelo veículo no arco (i,j) 

e a segunda (fji) representa a capacidade residual (carga que ainda pode transportar) nesse 

mesmo arco. Estas variáveis definem dois caminhos para qualquer rota da solução: um que 

começa em 0 e termina em n+1 (gerado pelas variáveis de fluxo que que representam a carga 

transportada pelo veículo) e outro que começa em n+1 e termina em 0 (representado pelas 

variáveis de fluxo que representam a capacidade residual do veículo). Esta formulação não utiliza 

um índice relativo ao veículo, pelo que não é possível utilizar capacidades diferentes (têm de 

assumir-se capacidades iguais para todos os veículos). 

A função objectivo define a rota que minimiza as distâncias percorridas nos dois sentidos. Nos 

parágrafos seguintes, é descrita a formulação matemática do modelo. 
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Conjuntos 

I’ = {0, ..., n+1} – conjunto dos clientes e armazéns (real e cópia) 

Parâmetros 

cap - capacidade de cada veículo  

nv - número de veículos 

Variáveis 

Binárias 

xij = {
1,   se o arco (i, j) faz parte da solução

0,   caso contrário                                                                 
 

Não negativas 

fij, fji – variáveis de fluxo 

Função Objectivo: 

𝑚𝑖𝑛
1

2
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗

𝑛+1

𝑗=0
𝑗≠𝑖

𝑛+1

𝑖=0

∗ 𝑥𝑖𝑗  (4.9) 

sujeito a: 

∑(𝑓𝑗𝑖 − 𝑓𝑖𝑗)

𝑛+1

𝑗=0
𝑗≠𝑖

= 2 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑖  , ∀𝑖 ∈ 𝐼′ (4.10) 

∑ 𝑓0𝑗 =  ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑗  

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 (4.11) 

∑ 𝑓𝑗0 ≤  𝑛𝑣 ∗ 𝑐𝑎𝑝

𝑛

𝑗=1

−  ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

 (4.12) 

∑ 𝑓𝑛+1,𝑗 ≤  𝑛𝑣 ∗ 𝑐𝑎𝑝

𝑛

𝑗=1

 (4.13) 
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𝑓𝑖𝑗 + 𝑓𝑗𝑖 = 𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝑥𝑖𝑗  , ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼′ ∧ 𝑖 ≠ 𝑗 (4.14) 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
𝑖<𝑗

+ ∑ 𝑥𝑗𝑖

𝑛

𝑗=1
𝑖>𝑗

= 2 , ∀𝑖 ∈ 𝐼′ 
(4.15) 

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼′, 𝑖 ≠ 𝑗 (4.16) 

𝑓𝑖𝑗 , 𝑓𝑗𝑖 ≥ 0, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼′ ∧ 𝑖 ≠ 𝑗 (4.17) 

A função objectivo (4.9) corresponde à minimização de metade da distância total das rotas nos 

dois sentidos. A divisão por 2 é necessária para se obter a distância apenas de uma rota. A 

equação (4.10) define que a diferença entre o fluxo de saída e o fluxo de entrada em cada cliente 

i, é igual a duas vezes a procura desse mesmo cliente. A equação (4.11) garante que o fluxo 

total de saída do armazém corresponde à procura total dos clientes. A equação (4.12) assegura 

que o fluxo total de entrada no armazém corresponde à diferença entre a capacidade total da 

frota e a procura total dos clientes. A equação (4.13) determina que o fluxo total de saída do 

armazém cópia corresponde à capacidade total da frota. A equação (4.14) garante que a soma 

dos fluxos de entrada e saída em cada cliente i é igual à capacidade do veículo (se o arco ( i, j) 

fizer parte da solução). Esta restrição define os arcos de uma solução admíssivel. As restrições 

(4.15) garante que, numa solução admíssivel, cada cliente tem de ter 2 arcos incidentes. Os 

domínios das variáveis são indicados nas restrições (4.16) e (4.17). 

4.2. TDVRP 

Este modelo é adaptado de Malandraki & Daskin (1992), sendo que o modelo desenvolvido no 

artigo citado considera recolhas, ao contrário do modelo desenvolvido nesta dissertação, que 

considera entregas.  

Nesta formulação, o tempo de viagem correspondente a um arco (i, j), é uma função por ramos 

que depende da hora do dia. Deste modo, o dia é segmentado em M intervalos de tempo. Cada 

arco (i, j) é substituído por M arcos (este número é fixo para todos os arcos da rede). Uma vez 

conhecido o intervalo de tempo m {1,..., M} em que o veículo percorre o arco (i, j), passa também 

a ser conhecida a duração do percurso, tviagijm. 

A principal adaptação da formulação original para a formulação que aqui se propõe consiste na 

expansão dos armazéns. A formulação original utiliza um armazém (inicial) e um armazém cópia 
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(terminal), expandindo apenas o armazém cópia, de modo a obter v armazéns terminais (v 

corresponde ao número de veículos). A expansão do armazém terminal permite determinar o 

tempo de execução de cada rota, e consequentemente, minimizar a duração total (somando os 

tempos em que os diferentes veículos chegam aos respectivos armazéns terminais). Nesta 

formulação, para além da expansão do armazém terminal, é também expandido o armazém 

inicial, havendo assim v armazéns de início e v armazéns de término das rotas. A expansão do 

armazém inicial permite definir a capacidade de cada veículo e definir diferentes horas de início 

de rota para cada veículo (apesar de esta segunda característica não ser utilizada no modelo 

desenvolvido). Assim, o número total de nós da rede é 2v + n, em que n corresponde ao número 

de clientes. 

Índices 

m – intervalo de tempo em que o veículo atravessa o arco (i,j) 

Conjuntos 

I’' = {1, ..., 2v+n} – conjunto dos clientes e todos os armazéns (iniciais e terminais) 

Ic = {v+1, ..., v+n} – conjunto dos clientes 

Ii = {1, ..., v+n} – conjunto dos clientes e dos armazéns de início 

It = {v+1, ..., 2v+n} – conjuntos dos clientes e dos armazéns terminais 

T = {1, ..., M} – número de intervalos de tempo considerados para cada arco (i,j) 

Parâmetros 

tviagijm – duração da viagem entre i e j no intervalo de tempo m 

lsupijm – limite superior para o intervalo de tempo m no arco (i, j) 

t – instante de partida do armazém (igual para todos veículos)  

B1, B2 – números suficientemente elevados 

C – capacidade do maior veículo 

Variáveis 

Binárias 

xijm = {
1,   se o arco (𝑖, 𝑗) é percorrido no intervalo de tempo m (𝑖 ≠ 𝑗)

0,   caso contrário                                                                 
 

Não negativas 

tj – instante de partida do nó j 

wj – limite inferior de carga transportada por um veículo quando parte do nó j 



37 
 

Função Objectivo: 

min 𝑧 = ∑ 𝑡𝑣+𝑛+𝑘

𝑣

𝑘=1

 (4.18) 

sujeito a: 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑚 = 1

𝑀

𝑚=1

, ∀𝑗

𝑣+𝑛

𝑖=𝑣+1
𝑖≠𝑗

∈ 𝐼𝑡 (4.19) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑚 = 1

𝑀

𝑚=1

𝑣+𝑛

𝑗=𝑣+1
𝑗≠𝑖

, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝑖/𝐼𝑐 (4.20) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑚 = 1

𝑀

𝑚=1

2𝑣+𝑛

𝑗=𝑣+𝑛+1
𝑗≠𝑖

, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝑐 (4.21) 

𝑡𝑗 − 𝑡𝑖 − 𝐵1𝑥𝑖𝑗𝑚 ≥ 𝑡𝑣𝑖𝑎𝑔𝑖𝑗𝑚 + 𝑡𝑠𝑒𝑟𝑣𝑗 − 𝐵1 , ∀𝑖 ∈ 𝐼𝑖  ∧  ∀𝑗 ∈ 𝐼𝑡  ∧  𝑖 ≠ 𝑗, ∀𝑚 ∈ 𝑇 (4.22) 

𝑡𝑖 + 𝐵2 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑚 ≤ 𝑙𝑠𝑢𝑝𝑖𝑗𝑚 + 𝐵2,         ∀𝑖 ∈ 𝐼𝑖  ∧  ∀𝑗 ∈ 𝐼𝑡  ∧  𝑖 ≠ 𝑗,           ∀𝑚 ∈ 𝑇  (4.23) 

𝑡𝑖 − 𝑙𝑠𝑢𝑝𝑖𝑗𝑚−1 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑚 ≥ 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝑖  ∧  ∀𝑗 ∈ 𝐼𝑡 ∧  𝑖 ≠ 𝑗, ∀𝑚 ∈ 𝑇 (4.24) 

𝑤𝑖 − 𝑤𝑗 − 𝐶 ∗ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑚 ≥

𝑀

𝑚=1

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑗 − 𝐶, ∀𝑖 ∈ 𝐼𝑖  ∧  ∀𝑗 ∈ 𝐼𝑡 ∧  𝑖 ≠ 𝑗  (4.25) 

𝑤𝑛+𝑣+𝑘 = 0, ∀𝑘 ∈ 𝑉  (4.26) 

𝑤𝑘 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑘 , ∀𝑘 ∈ 𝑉 (4.27) 

𝑥𝑖𝑗𝑚 ∈ {0,1}, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼′′ ∧ 𝑖 ≠ 𝑗 (4.28) 
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𝑡𝑗 ≥ 0, ∀𝑗 ∈ 𝐼′′ (4.29) 

𝑤𝑗 ≥ 0, ∀𝑗 ∈ 𝐼′′  (4.30) 

A função objectivo (4.18) optimiza o tempo total das rotas de todos os veículos, minimizando a 

soma dos tempos de chegada aos armazéns terminais. As restrições (4.19), (4.20) e (4.21) 

asseguram que as rotas começam nos armazéns iniciais e terminam nos armazéns terminais, 

que cada cliente é visitado uma única vez e que um veículo não pode viajar directamente de um 

armazém inicial para um terminal. A equação (4.22) determina o tempo de partida do nó j. As 

restrições (4.23) e (4.24) asseguram que é escolhido o intervalo de tempo m adequado para o 

percurso do arco (i, j), de acordo com o tempo de partida do nó i, pois se xijm = 1, então:  

lsupijm-1 ≤ ti ≤ lsupijm 

As restrições (4.25) garante que a carga transportada pelo veículo quando parte do nó j, é igual 

ou maior que a carga transportada ao partir do nó i menos a carga transportada ao partir do nó 

j. A equação (4.26) assegura que todos os veículos chegam vazios aos armazéns terminais. As 

restrições (4.27) garante que as capacidades dos veículos não são ultrapassadas. Os domínios 

das variáveis são modelados nas restrições (4.28), (4.29) e (4.30). 

4.3. Conclusões do capítulo 

No presente capítulo são definidos modelos de duas variantes do VRP: CVRP e TDVRP. Para a 

variante CVRP, são desenvolvidos os modelos CVRP1 e CVRP2, baseados em Fisher & 

Jaikumar (1981) e Baldacci et al. (2004), respectivamente. Através destes dois modelos, 

pretende-se minimizar as distâncias e, consequentemente, os custos das rotas da QA. O modelo 

CVRP1 utiliza um índice referente aos veículos, pelo que permite a distinção entre as 

capacidades dos mesmo. O modelo CVRP2 utiliza apenas dois índices, pelo que não permite a 

distinção entre a capacidade dos veículos, sendo, no entanto, mais eficiente em termos 

computacionais. Pretende-se comparar os resultados dos dois modelos e perceber qual deles se 

adequa melhor ao problema. O modelo TDVRP desenvolvido é baseado em Malandraki & Daskin 

(1992) e é utilizado para minimizar as durações das rotas, utilizando tempos de viagem diferentes 

consoante o intervalo do dia, de forma a simular as variações da intensidade do trânsito 

características das zonas urbanas. 

Uma vez desenvolvidas as formulações dos 3 modelos, interessa agora recolher e tratar a 

informação necessária como input dos mesmos. 
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5. RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS 

Neste capítulo são explicados os processos de tratamento de informação necessária para ser 

introduzida nos modelos desenvolvidos e, posteriormente, são expostos e analisados os 

resultados obtidos através dos modelos. São ainda descritos os pressupostos e estratégias de 

simplificação adoptados no tratamento de alguns tipos de dados. 

No âmbito do presente trabalho são estudadas as rotas da QA das primeiras quatro semanas 

completas do ano de 2018, que correspondem ao período entre 2 e 28 de Janeiro. Uma vez que 

que há distribuição de cabazes apenas de Terça a Sexta, no total são estudadas as rotas de 16 

dias de distribuição. O horizonte temporal considerado permite uma análise mais detalhada do 

problema, uma vez que não é demasiado extenso. Por outro lado, uma vez que as zonas de 

distribuição não variam consoante a semana (mas apenas consoante o dia da semana), o 

período de tempo considerado permite identificar eventuais padrões de distribuição, e a 

aplicabilidade dos pontos de melhoria detectados pode estender-se a um maior horizonte 

temporal.  

A recolha e tratamento de dados estão agrupados nas seguintes categorias: Clientes (secção 

5.1), Frota (secção 5.2), Distâncias (secção 5.3) e Tempos (secção 5.4). As duas primeiras 

categorias correspondem a informação recolhida que serve como input a todos os modelos 

utilizados. De seguida, são descritos os processos de obtenção de recolha e tratamento das 

distâncias entre pontos da rede de distribuição, necessárias apenas para os modelos CVRP. Por 

fim, são descritos os processos de obtenção dos tempos de viagem entre pontos da rede e dos 

tempos de serviço ao cliente, dados necessários para o modelo TDVRP. 

5.1. Clientes 

Relativamente aos clientes, são recolhidos dois tipos de informação: localização e procura. 

Quanto à localização, por questões de protecção de dados dos clientes, em vez da utilização 

das suas moradas completas, são apenas utilizados os respectivos códigos postais. Esta 

simplificação implica que, se as moradas de dois clientes distintos tiverem o mesmo código 

postal, então considera-se que o ponto de entrega é o mesmo para os dois clientes, ou seja, 

assume-se que ambos têm exactamente a mesma localização. No entanto, para efeitos de 

duração da rota, se houver duas entregas na mesma localização, considera-se duas vezes o 

tempo de serviço.  

Relativamente à procura, não há registo do número de cabazes entregues a cada cliente por 

rota, no período estudado. No entanto, a empresa afirma que a grande maioria dos clientes 

encomenda apenas 1 cabaz, pelo que é feita a suposição de que a procura de cada cliente é de 

uma unidade. Na Figura 11 pode ser observado um exemplo de agregação de clientes. 
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Cliente 
Morada 

(código postal) 

Procura 

(unidades) 

A 2710-704 1 

B 2710-704 1 

C 2710-704 1 

 

5.2. Frota 

Para a formulação das restrições de capacidade de todos os modelos desenvolvidos, é 

necessário saber a capacidade dos veículos de distribuição. Apesar de haver vários tipos de 

cabazes (conforme detalhado no capítulo 2), para efeitos práticos de distribuição, esta distinção 

não é relevante, uma vez que as caixas são todas de igual dimensão, pelo que ocupam o mesmo 

espaço. Deste modo, os modelos consideram apenas um tipo de produto, não havendo qualquer 

tipo de diferenciação por tipo de cabaz. Para além disso, uma vez que o peso dos cabazes não 

é muito elevado, a capacidade das carrinhas é definida pelo volume (em número de cabazes) e 

não pela carga.  

 As carrinhas pertencentes à QA são todas do mesmo modelo (Peugeot Expert) e têm uma 

capacidade de 80 cabazes. A carrinha pertencente ao distribuidor externo é de um modelo 

diferente (Citröen Jumpy XS) e tem uma capacidade para 65 cabazes. Os valores das 

capacidades são referidos pela própria empresa. Como é referido no capítulo 2, a distribuição é 

realizada por 4 carrinhas às Terças e Quartas e por 3 carrinhas às Quintas e Sextas, pois o 

colaborador externo participa na distribuição apenas às Terças e Quartas. 

O custo do combustível é calculado multiplicando a distância total percorrida no período de tempo 

estudado pelo consumo das carrinhas (valor estimado de 9l/100km para ambos os modelos). De 

seguida, os valores do consumo total são multiplicados pelo preço do gasóleo para 1 de Janeiro 

de 20183 (1,359 €/l) e, finalmente, os valores obtidos são divididos novamente pelas distâncias 

percorridas. Os custos (€/km) obtidos podem ser observados na Tabela 3, na qual estão 

resumidas as características da frota. 

Tabela 3 - Características da frota da QA 

Veículo 
Capacidade 
(unidades) 

Nº de veículos 
Dias de 

distribuição 
Custo (€/km) 

Peugeot Expert 80 3 3ª a 6ª 0,122 

Citröen Jumpy XS 65 1 3ª e 4ª 0,122 

 

Quanto aos dados sobre os restantes custos de distribuição (para o período estudado) relativos 

a salários, manutenção, leasing e via verde no caso dos veículos da QA e relativos ao custo do 

                                                      
3 https://www.maisgasolina.com/estatisticas-dos-combustiveis/ - consultado em Janeiro de 2019 

Ponto de 
entrega 

Procura 
(unidades) 

2710-704 3 

Figura 11 - Agregação de clientes por código postal 

agregação 

https://www.maisgasolina.com/estatisticas-dos-combustiveis/
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serviço no caso do distribuidor externo, estes são cedidos pela empresa e encontram-se 

descritos na Tabela 4. Os custos por parcela consistem na multiplicação do número de veículos 

pelo custo por veículo, mantendo-se iguais no caso do distribuidor externo, uma vez que só há 

um veículo externo a prestar serviços à QA. Verifica-se ainda que o custo total de distribuição, 

excluindo o combustível, é de 5 785,1 €. 

Tabela 4 - Custos de distribuição (s/ combustível) em Janeiro de 2018 

Custos (€) Veículo QA Distribuidor externo 

Custo por veículo 1 294,1  1 902,8  

Custo total por parcela 3 882,3  1 902,8 

Custo total 5 785,1 

5.3. Distâncias 

Os modelos CVRP utilizados procuram minimizar a distância total das rotas realizadas. Como 

tal, é necessário ter informação sobre todas as distâncias entre os pontos da rede de distribuição, 

que incluem o armazém da QA (ponto de partida) e todos os clientes. Devido ao elevado número 

de clientes por rota, e de maneira a que estes valores se aproximem ao máximo da situação real, 

é utilizada a  Matriz de Distâncias da Application Programming Interface (API) da plataforma da 

Google Maps. Este serviço fornece distâncias e tempos de viagem relativos a uma matriz de 

pontos de origem e chegada. Assim, para cada par de pontos de origem e chegada, é obtida 

uma distância de viagem, calculada através da API. Após a verificação de que alguns dos 

códigos postais referentes a clientes não são reconhecidos pela plataforma, recorre-se a um 

website4 para identificar o código postal mais próximo do código inválido. De seguida, valida-se 

o novo código postal obtido na plataforma, e é feita a substituição. 

5.4. Tempos 

Nesta categoria, há dois tipos de dados obtidos: tempo de serviço e tempo de viagem. O primeiro 

diz respeito ao tempo que o distribuidor demora entre parar a carrinha para fazer uma entrega e 

recomeçar a conduzir. O segundo diz respeito à duração do percurso entre dois pontos da rede 

de distribuição, seja entre dois clientes, ou entre um cliente e o armazém. 

Tempos de Serviço 

Os tempos de serviço são obtidos através do acompanhamento dos distribuidores nos seus 

percursos. Os tempos de entrega dos cabazes são cronometrados e posteriormente é calculada 

a média dos mesmos. O valor obtido é de 3,5 minutos (3 minutos e 30 segundos), e é este o 

valor a utilizar como input no modelo TDVRP para o parâmetro tserv.   

                                                      
4 https://www.codigo-postal.pt/ - consultado em Dezembro de 2018 

https://www.codigo-postal.pt/
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Tempos de viagem 

Inicialmente, pretende-se obter os tempos de viagem entre pontos recorrendo a uma das 

funcionalidades da API da Matriz de Distâncias, que consiste no cálculo de tempos de viagem 

entre pontos de origem e chegada para períodos específicos do dia, tendo em conta a 

intensidade do tráfego. Em teoria, esta opção é bastante vantajosa, pois permite obter durações 

de viagem específicas para cada par de pontos, podendo verificar-se se as variações de tráfego 

consoante a localização  geográfica e o período do dia.  No entanto, após a realização de alguns 

testes, verifica-se que as diferenças de tempos de viagem entre períodos de tráfego intenso 

(18:00h) ou de tráfego muito reduzido (03:00h) são nulas na maior parte dos casos, não 

constituindo uma aproximação viável da situação real. 

Assim, o processo de recolha de informação é ajustado, recorrendo-se também ao website da 

Google Maps – que permite o cálculo de duração de viagem para uma hora específica do dia, 

apesar de não o fazer  automaticamente para uma matriz de distâncias, mas apenas para pares 

de pontos, introduzidos manualmente. Procede-se, então, à segmentação de um dia em três 

períodos de tempo e são criados factores de trânsito relativos a cada  um deles. A segmentação 

divide o dia nos seguintes períodos: 9:30h-11:00h (período 1), 11h-16:00h (período 2), 16h-

19:00h (período 3). A selecção destes intervalos pretende dividir o dia em dois períodos de 

tránsito intenso (o primeiro e o terceiro) e num período de trânsito mais moderado (o segundo). 

Pretende-se obter a duração de viagem entre dois pontos para um determinado período do dia, 

multiplicando o tempo de viagem sem trânsito pelo factor de trânsito associado a esse período. 

O processo de cálculo destes factores, aplicado a cada um dos dias de distribuição (Terça a 

Sexta), é o seguinte: 

1) Cálculo dos tempos de viagem sem trânsito (tempos base) 

São seleccionados 10 pares de pontos aleatórios (pertencentes à rede de distribuição) 

e obtém-se os respectivos tempos médios de viagem (através da API) e os tempos de 

viagem sem trânsito (obtidos a partir do Google Maps, seleccionando as 03:00h como 

instante de partida). Divide-se os tempos sem trânsito pelos tempos médios respectivos, 

e calcula-se a média destas divisões, que consiste na taxa de conversão para valores 

sem trânsito. Deste modo, esta taxa pode ser aplicada a todos os tempos médios de 

viagem da matriz de distâncias, de modo a convertê-los em tempos sem trânsito. As 

taxas de conversão para cada dia da semana são bastante semelhantes, pelo que é 

utilizada a média destas destas taxas de conversão diárias (Tabela 5). 

Tabela 5 - Taxas de conversão para tempos sem trânsito 

Dia Taxa de conversão 

3ª feira 0,92 

4ª feira 0,91 

5ª feira 0,91 

6ª feira 0,91 

Média 0,91 
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2) Cálculo dos factores de trânsito 

Após a obtenção dos tempos base, são calculados os factores de trânsito. São 

novamente seleccionados aleatoriamente 10 pares para os quais são calculados os 

tempos de viagem respectivos a partir do Google Maps, seleccionando como instante de 

partida as 10:30h, 12:30h e 17:30h. As horas de partida seleccionadas representam cada 

um dos períodos do dia, assumindo-se, por exemplo, que o tempo de viagem entre o par 

(i,j), com partida às 10:30h, corresponde ao tempo de viagem deste arco no período 1 

(10h-11h). Estes períodos de tempo correspondem ao índice m da formulação TDVRP. 

Uma vez obtidos os tempos de viagem para os 3 períodos, estes são divididos pelos 

respectivos tempos sem trânsito e os factores resultam da média destas divisões. Estes 

factores podem ser observados na Tabela 6. Para a obtenção do tempo de viagem de 

qualquer par de pontos da rede de distribuição, multiplica-se o tempo base 

correspondente pelo factor de trânsito, consoante o dia a que o par pertence e o período 

pretendido. 

Tabela 6 - Factores de trânsito 

Dia 
Período (m) 

1 (9:30h-11h) 2 (11h-16h) 3 (16h-19h) 

3ª feira 1,29 1,10 1,22 

4ª feira 1,39 1,19 1,36 

5ª feira 1,14 1,03 1,31 

6ª feira 1,15 1,11 1,15 

5.3. Conclusões do capítulo 

No presente capítulo, é recolhida e tratada toda a informação a ser utilizada como input nos 

modelos e na análise dos respectivos resultados. Em relação aos dados dos clientes, procede-

se a uma agregação de pontos de entrega por código postal e assume-se uma procura constante 

de uma unidade (como recomendado pela empresa). Para os veículos, é recolhida informação 

sobre as características de capacidade, consumo e outros custos de distribuição relevantes.  

Para a obtenção das distâncias entre pontos da rede, recorre-se a uma API da plataforma da 

Google Maps. Por fim, são obtidos os tempos de serviço e de viagem, necessários para o modelo 

TDVRP. Os tempos de serviço são obtidos através da cronometragem dos tempos de entrega 

dos distribuidores, enquanto que para a obtenção dos tempos de viagem, há uma adaptação do 

processo inicialmente pensado, recorrendo-se à API e ao website da Google Maps para definir 

factores de trânsito para cada intervalo de tempo m. 

Todos os dados recolhidos e tratados são agregados numa base de dados desenvolvida através 

do software Microsoft Excel, para facilitar a sua consulta e utilização. 
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6. RESULTADOS 

Neste capítulo, é descrita a situação actual e são expostos e analisados os resultados obtidos 

através dos modelos utilizados. Na secção 6.1., é feita uma descrição da situação actual da 

empresa para o período estudado. De seguida, em 6.2. são descritos e analisados os resultados 

obtidos através dos modelos. Na secção 6.3  são realizados testes à formulação TDVRP, e por 

fim, em 6.4, são reportadas as conclusões do presente capítulo.  

6.1. Situação Actual 

A caracterização da situação actual tem como objectivo tornar possível a comparação das rotas 

actuais com as rotas definidas pelos modelos, e avaliar as possíveis melhorias. No capítulo 2, é 

já feita uma breve caracterização das rotas existentes. No entanto, esta não contém informação 

suficiente para o objectivo pretendido.  

Com os dados obtidos (e posteriormente tratados pelos processos já referidos) é criada a Tabela 

7, que contém o número de pontos de entrega, as distâncias percorridas (km) e os custos de 

combustível (€) de todas as rotas realizadas durante o período estudado, e os valores totais 

diários desses mesmos parâmetros. No total, são analisadas 56 rotas. É importante referir ainda 

que à 3ª e 4ª feira, a rota correspondente à do distribuidor externo é a número 3. 

De notar ainda, que a duração das rotas não se encontra na Tabela 7, pois a empresa não guarda 

registo deste parâmetro. Quanto aos custos, estes são obtidos multiplicando o preço do gasóleo 

por quilómetro (cujo cálculo é detalhado no capítulo 5) pela distância percorrida na respectiva 

rota. Consultando a Tabela 7, pode verificar-se que os dias da semana com maior distância 

percorrida correspondem a 3ª e 4ª feira, por serem os dias em que se realizam mais rotas (4 

rotas). Pode também verificar-se que nas quatro semanas, 6ª-feira é o dia ao qual corresponde 

uma menor distância percorrida, e a rota 3 deste mesmo dia é também a mais curta em todas as 

semanas. A distância total percorrida pelas rotas analisadas é de 9 665 km, valor ao qual 

corresponde um custo total de 1 179 € euros em combustível (este é o custo total de combustível, 

contando também com as rotas do distribuidor externo). 

Na Tabela 8 estão discriminados os custos de distribuição para o período estudado. Apesar de, 

na Tabela 7, serem contabilizados os custos de combustível das rotas 3 de 3ª e 4ªfeira, estes 

custos não são contabilizados na Tabela 8, pois as rotas em questão correspondem às rotas 

feitas pelo distribuidor externo e, deste modo, os custos de combustível associados estão já 

incluídos no custo do serviço. Esta é a razão pela qual o custo total de combustível é diferente 

nas duas tabelas. Na situação actual, o custo total de distribuição é de 6 803,6 €, dos quais 

4901€ são custos com os veículos e distribuidores da QA, e 1 903€ é o custo do serviço do 

distribuidor externo. Os valores do período estudado permitem comparar a diferença global entre 

a situação e os valores obtidos através dos modelos e perceber se é possível melhorar o 

desempenho actual. 
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Tabela 7 - Caracterização das rotas da situação actual 

Semana Dia e rota Pontos de entrega Distância (km) Custo (€) Semana Dia e rota Pontos de entrega Distância (km) Custo (€) 

1 

3ª - rota 1 45 219,0 26,7 

2 

3ª - rota 1 48 209,4 25,5 

3ª - rota 2 46 178,9 21,8 3ª - rota 2 38 169,4 20,7 

3ª - rota 3 25 146,0 17,8 3ª - rota 3 22 142,6 17,4 

3ª - rota 4 25 185,3 22,6 3ª - rota 4 26 253,0 30,9 

3ª - total 141 729,1 88,9 3ª - total 134 774,4 94,5 

4ª - rota 1 48 138,5 16,9 4ª - rota 1 54 160,8 19,6 

4ª - rota 2 51 141,6 17,3 4ª - rota 2 42 136,2 16,6 

4ª - rota 3 22 157,0 19,2 4ª - rota 3 23 168,2 20,5 

4ª - rota 4 46 154,3 18,8 4ª - rota 4 48 160,0 19,5 

4ª - total 167 591,4 72,2 4ª - total 167 625,3 76,3 

5ª - rota 1 37 169,5 20,7 5ª - rota 1 54 151,1 18,4 

5ª - rota 2 39 136,3 16,6 5ª - rota 2 46 148,7 18,1 

5ª - rota 3 51 237,7 29,0 5ª - rota 3 37 260,0 31,7 

5ª - total 127 543,5 66,3 5ª - total 137 559,7 68,3 

6ª - rota 1 38 167,6 20,4 6ª - rota 1 42 164,0 20,0 

6ª - rota 2 41 179,5 21,9 6ª - rota 2 32 186,3 22,7 

6ª - rota 3 11 73,1 8,9 6ª - rota 3 13 122,8 15,0 

6ª - total 90 420,2 51,3 6ª - total 87 473,1 57,7 

Semana Dia e rota Pontos de entrega Distância (km) Custo (€) Semana Dia e rota Pontos de entrega Distância (km) Custo (€) 

3 

3ª - rota 1 56 225,1 27,5 

4 

3ª - rota 1 48 214,7 26,2 

3ª - rota 2 46 200,2 24,4 3ª - rota 2 40 191,4 23,3 

3ª - rota 3 23 142,4 17,4 3ª - rota 3 22 133,5 16,3 

3ª - rota 4 31 218,7 26,7 3ª - rota 4 26 192,3 23,5 

3ª - total 156 786,3 95,9 3ª - total 136 732,0 89,3 

4ª - rota 1 52 146,1 17,8 4ª - rota 1 51 154,2 18,8 

4ª - rota 2 49 146,4 17,9 4ª - rota 2 49 146,9 17,9 

4ª - rota 3 25 237,2 28,9 4ª - rota 3 26 189,6 23,1 

4ª - rota 4 47 145,1 17,7 4ª - rota 4 48 146,4 17,9 

4ª - total 173 674,9 82,3 4ª - total 174 637,1 77,7 

5ª - rota 1 55 156,1 19,0 5ª - rota 1 54 157,8 19,2 

5ª - rota 2 48 138,1 16,8 5ª - rota 2 47 133,3 16,3 

5ª - rota 3 37 303,4 37,0 5ª - rota 3 41 371,5 45,3 

5ª - total 140 597,6 72,9 5ª - total 142 662,6 80,8 

6ª - rota 1 47 174,5 21,3 6ª - rota 1 42 182,4 22,3 

6ª - rota 2 32 156,3 19,1 6ª - rota 2 35 169,9 20,7 

6ª - rota 3 12 75,4 9,2 6ª - rota 3 13 99,0 12,1 

6ª - total 91 406,3 49,6 6ª - total 90 451,3 55,1 

     Média 38 172,6 21,1 

     Total n.a. 9 664,8 1179,1 
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Tabela 8 - Custos totais de distribuição na situação actual 

Tipo de custo Valor (€) 

Veículos QA 
Combustível 1 018,5 

Outros 3 882,3 

Total Veículos QA 4 900,8 

Distribuidor externo 1 902,8 

Total 6 803,6 

6.2. Resultados dos Modelos 

Neste subcapítulo são descritos e analisados os resultados dos modelos. Todos modelos são 

implementados em linguagem de programação GAMS. O programa utilizado permite a utilização 

de vários solvers, entre os quais o CPLEX, que é o utilizado. Todas as instâncias são executadas 

no servidor NEOS (Network-Enabled Optimization System), numa estação com processador 

[Dual CPU] Intel Xeon E5-2698 @ 2.3GHz. A memória máxima alocada a modelos submetidos 

no servidor é de 3 GB de RAM e o tempo máximo estabelecido para a execução dos modelos é 

de 10 800 segundos. Todos os modelos são validados com instâncias de dimensão reduzida, 

cuja solução é previamente conhecida. Como referido no capítulo 4, são utilizados 3 modelos: 

CVRP1, CVRP2, TDVRP. Para cada um destes modelos, o processo é o mesmo, composto por 

duas fases: primeiro, são optimizadas as rotas individualmente, para verificar se há margem de 

melhoria na ordem de distribuição. Nesta fase, os clusters diários de distribuição mantêm-se, ou 

seja, os clientes alocados a cada veículo são os mesmos que na situação actual, podendo 

apenas haver alterações na ordem de distribuição. Numa segunda fase, cada modelo é aplicado 

ao conjunto de todos os pontos de entrega diários, não havendo alocação pré-definida de cada 

carrinha a um conjunto de clientes. Com isto, pretende-se redefinir e optimizar os clusters diários 

de distribuição, alocando os clientes do dia em questão a cada veículo de modo a minimizar a 

distância ou a duração total (consoante o modelo) das rotas. Na Figura 12, pode observar-se o 

esquema dos cenários analisados para cada modelo. 

Figura 12 - Esquema dos cenários analisados 
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6.2.1. CVRP1 

Este modelo, baseado na formulação Three-Index de Fisher & Jaikumar (1981), é utilizado nos 

cenários 1a e 1b, para optimizar as zonas de distribuição e a ordem de distribuição de cada 

veículo, respectivamente. 

6.2.1.1. Cenário 1a 

Este cenário consiste na aplicação do modelo CVRP1 a cada rota individual, do período 

estudado. Desta forma, pretende-se optimizar a ordem de distribuição efectuada em cada rota 

de modo a minimizar a distância percorrida. Os resultados para este cenário podem ser 

observados na Tabela 9. É apresentada ainda a redução da distância (e custo) em percentagem. 

Esta redução indicada na tabela consiste na minimização percentual em relação à situação 

actual. As percentagens são iguais para ambos os parâmetros, uma vez que estes são 

directamente proporcionais. Verifica-se que há uma redução da distância percorrida em todas 

em rotas, havendo uma redução de 17,3%, em média. A menor redução é de 1,7% (semana 1, 

6ª feira - rota 1) e a maior é de 39,3% (semana 2, 3ª feira – rota 4). Nota-se, ainda, que para 17 

das 56 instâncias executadas, não é atingida a solução óptima, havendo algumas instâncias cuja 

solução  apresenta um gap significativo (valor máximo de 36,3%) – entende-se por gap, a 

diferença percentual entre a solução obtida e a melhor solução possível (ou um limite, quando a 

solução é desconhecida) para uma determinada instância. Ainda assim, para as rotas 4 de 3ª 

feira, das semanas 1 e 3, a solução permite uma redução substancial da distância percorrida 

(29,3% e 38,9%, respectivamente), para um gap correspondente superior a 30%. A distância e 

o custo total de combustível deste cenário correspondem a 7916 km e 966€, respectivamente. 

6.2.1.2. Cenário 1b 

O cenário 1b consiste na aplicação do modelo CVRP2 ao conjunto das rotas diárias, com o 

objectivo de optimizar as zonas de distribuição alocadas a cada veículo, e em cada rota, a ordem 

de distribuição, de modo a minimizar a distância total percorrida. Os resultados do modelo podem 

ser observados na Tabela 10. As instâncias para as quais não há resultados (identificadas com 

um asterisco na Tabela 10) são aquelas para as quais a execução do modelo atinge o limite de 

memória (3 GB). Observando os restantes resultados deste cenário, verifica-se que, para todas 

as instâncias, o limite de tempo de execução do modelo é atingido, podendo ainda observar-se 

que em todos os casos, o gap é bastante elevado, variando entre 25,3% (Semana 1 - 5ª feira) e 

60,4% (Semana 3 - 3ª feira). Exactamente por esta razão, os resultados são negativos, de um 

modo geral. Das 16 instâncias analisadas, verifica-se uma melhoria em relação à situação actual 

em apenas 4, sendo que apenas uma delas é significativa (19,3% na Semana 2, 6ª feira). O 

elevado número de clientes em relação ao das instâncias analisadas no cenário 1a explicam a 

diferença de resultados obtidos. Em média, verifica-se um aumento de 8,5% em relação à 

situação actual. Para este cenário, não faz sentido falar em valores totais, uma vez que há 

instâncias para as quais não  são obtidas soluções.
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Tabela 9 - Resultados do cenário 1a 

Semana Dia e rota Distância (km) Custo (€) Gap (%) CPU (s) Redução (%) Semana Dia e rota Distância (km) Custo (€) Gap (%) CPU (s) Redução (%) 

1  

3ª – rota 1 155,4 19,0 0,0 41,6 29,0 

2  

3ª – rota 1 161,5 19,7 2,0 10800,0 22,8 

3ª – rota 2 153,4 18,7 0,0 6,3 14,2 3ª – rota 2 150,9 18,4 0,0 1,7 10,9 

3ª – rota 3 119,5 14,6 0,0 154,4 18,1 3ª – rota 3 126,2 15,4 0,0 4288,1 11,5 

3ª – rota 4 143,3 17,5 36,3 10800,0 22,7 3ª – rota 4 153,7 18,8 0,0 3308,1 39,3 

4ª – rota 1 115,5 14,1 0,0 108,6 16,7 4ª – rota 1 118,4 14,4 0,7 10800,0 26,4 

4ª – rota 2 122,8 15,0 0,0 75,3 13,2 4ª – rota 2 109,9 13,4 0,0 51,7 19,3 

4ª – rota 3 132,6 16,2 0,0 168,6 15,6 4ª – rota 3 139,9 17,1 0,0 6076,2 16,8 

4ª – rota 4 117,9 14,4 0,0 2,2 23,6 4ª – rota 4 118,1 14,4 0,0 17,1 26,2 

5ª – rota 1 144,5 17,6 1,7 10800,0 14,7 5ª – rota 1 136,5 16,6 0,7 10800,0 9,7 

5ª – rota 2 120,4 14,7 0,0 2,7 11,6 5ª – rota 2 121,0 14,8 4,6 10800,0 18,6 

5ª – rota 3 223,0 27,2 0,0 2,2 6,2 5ª – rota 3 231,2 28,2 0,0 8485,0 11,1 

6ª – rota 1 164,8 20,1 3,5 10800,0 1,7 6ª – rota 1 156,4 19,1 0,0 3454,1 4,6 

6ª – rota 2 162,7 19,9 33,1 10800,0 9,3 6ª – rota 2 162,5 19,8 33,2 10800,0 12,8 

6ª – rota 3 69,1 8,4 0,0 0,0 5,5 6ª – rota 3 110,3 13,5 0,0 53,2 10,2 

Semana Dia e rota Distância (km) Custo (€) Gap (%) CPU (s) Redução (%) Semana Dia e rota Distância (km) Custo (€) Gap (%) CPU (s) Redução (%) 

3  

3ª – rota 1 163,0 19,9 0,0 87,7 27,6 

4  

3ª – rota 1 159,4 19,4 0,0 26,4 25,8 

3ª – rota 2 166,7 20,3 0,0 28,0 16,7 3ª – rota 2 164,1 20,0 0,0 2,8 14,3 

3ª – rota 3 126,7 15,5 0,0 113,7 11,0 3ª – rota 3 120,5 14,7 4,4 10800,0 9,8 

3ª – rota 4 157,5 19,2 33,1 10800,0 28,0 3ª – rota 4 162,5 19,8 27,9 10800,0 15,5 

4ª – rota 1 117,2 14,3 0,0 1577,6 19,8 4ª – rota 1 119,7 14,6 0,0 1813,6 22,3 

4ª – rota 2 118,0 14,4 0,0 33,7 19,4 4ª – rota 2 115,2 14,1 0,0 100,7 21,5 

4ª – rota 3 149,4 18,2 0,0 1020,3 37,0 4ª – rota 3 155,9 19,0 0,0 189,5 17,7 

4ª – rota 4 113,8 13,9 0,0 16,5 21,6 4ª – rota 4 116,3 14,2 0,0 2628,3 20,6 

5ª – rota 1 138,4 16,9 0,5 10800,0 11,4 5ª – rota 1 134,4 16,4 0,0 9313,0 14,8 

5ª – rota 2 123,1 15,0 0,0 29,7 10,9 5ª – rota 2 121,4 14,8 0,0 155,0 8,9 

5ª – rota 3 229,9 28,1 5,6 10800,0 24,2 5ª – rota 3 256,8 31,3 0,0 799,6 30,9 

6ª – rota 1 165,0 20,1 2,6 10800,0 5,5 6ª – rota 1 167,5 20,4 0,0 120,6 8,2 

6ª – rota 2 141,6 17,3 1,0 10800,0 9,4 6ª – rota 2 147,5 18,0 6,4 10800,0 13,2 

6ª – rota 3 58,2 7,1 0,0 0,2 22,8 6ª – rota 3 64,4 7,9 0,0 0,6 35,0 

       Média 141,4 17,2 3,5 4070,6 17,3  

       Total 7915,6 965,7 n.a. n.a. n.a. 



50 
 

Tabela 10 – Resultados do cenário 1b 

Semana Dia  Distância (km) Custo (€) Gap (%) CPU (s) Redução (%) 

1 

3ª 724,9 88,4 54,4 10800,0 0,6 

4ª 732,4 89,4 44,1 10800,0 -23,8 

5ª 611,2 74,6 25,3 10800,0 -12,4 

6ª 560,0 68,3 57,1 10800,0 -33,3 

2 

3ª * 

4ª 670,4 81,8 38,4 10800,0 0,0 

5ª 673,8 82,2 35,4 10800,0  

6ª 381,6 46,6 34,0 10800,0 -7,2 

3 

3ª 849,1 103,6 60,4 10800,0 -20,4 

4ª  765,0 93,3 47,0 10800,0 19,3 

5ª 599,6 73,1 27,4 10800,0 -8,0 

6ª  404,8 49,4 40,4 10800,0 -13,4 

4 

3ª  * 

4ª 731,6 89,3 41,8 10800,0 -0,3 

5ª  * 

6ª  437,5 53,4 39,4 10800,0 3,0 

Média 626,3 76,4 41,9 10800,0 -8,5 

Total n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

*limite de memória excedido 

6.2.2. CVRP2 

Os cenários 2a e 2b utilizam o modelo CVRP2, para optimização da ordem de distribuição de 

cada rota individualmente (cenário 2a) e optimização dos clusters diários (cenário 2b). 

6.2.2.1. Cenário 2a 

Neste cenário, o modelo CVRP2 é aplicado a cada rota individual de modo a minimizar a 

distância percorrida. A Tabela 11 contém os resultados obtidos para este cenário. Recorde-se 

que a redução indicada na tabela consiste na minimização percentual da distância em relação à 

situação actual, pelo que um valor positivo de redução significa que há uma melhoria face à 

situação actual. No presente cenário, quase todas as rotas apresentam uma redução de distância 

(e custo) em relação à situação actual. Apenas a rota 1 de 6ª feira, na semana 1, apresenta um 

aumento de distância (ainda que muito reduzido) de 0,1%. O valor médio de redução é de 14,5%, 

sendo a maior redução verificada na rota 4 de 3ª na semana 2 (38,7%) . Neste cenário, todas as 

instâncias atingem a solução óptima, sendo, por isso, o gap 0% em todos os casos. Face a esta 

informação, o aumento de distância verificado numa das rotas é explicado por uma característica 

da formulação utilizada, que considera caminhos nos dois sentidos, e por isso, minimiza as 

distâncias tendo como base o percurso em que a média das distâncias (i,j) e (j,i) é menor. Deste 

modo, se a a matriz de distâncias utilizada for assimétrica (como é o caso), a solução óptima do 

modelo pode não corresponder à solução óptima real. Para este cenário, os valores totais de 

distância e custo de combustível correspondem a 8152 km e 995€, respectivamente.
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Tabela 11 – Resultados do cenário 2a 

Semana Dia e rota Distância (km) Custo (€) Gap (%) CPU (s) Redução (%) Semana Dia e rota Distância (km) Custo (€) Gap (%) CPU (s) Redução (%) 

1 
 

3ª - rota 1 157,3 19,2 0,0 1,1 28,2 

2 
 

3ª - rota 1 163,4 19,9 0,0 2,7 22,0 

3ª - rota 2 161,1 19,7 0,0 0,9 9,9 3ª - rota 2 157,1 19,2 0,0 1,0 7,3 

3ª - rota 3 121,2 14,8 0,0 0,6 17,0 3ª - rota 3 127,6 15,6 0,0 0,1 10,5 

3ª - rota 4 145,0 17,7 0,0 0,2 21,7 3ª - rota 4 155,1 18,9 0,0 1,6 38,7 

4ª - rota 1 120,1 14,6 0,0 1,9 13,3 4ª - rota 1 125,2 15,3 0,0 9,8 22,1 

4ª - rota 2 130,3 15,9 0,0 3,3 8,0 4ª - rota 2 116,7 14,2 0,0 3,3 14,3 

4ª - rota 3 136,5 16,6 0,0 0,5 13,1 4ª - rota 3 145,1 17,7 0,0 1,2 13,7 

4ª - rota 4 127,9 15,6 0,0 4,2 17,1 4ª - rota 4 129,7 15,8 0,0 3,6 19,0 

5ª - rota 1 150,4 18,4 0,0 4,2 11,3 5ª - rota 1 139,6 17,0 0,0 2,2 7,6 

5ª - rota 2 127,3 15,5 0,0 2,2 6,6 5ª - rota 2 127,6 15,6 0,0 3,8 14,2 

5ª - rota 3 224,1 27,3 0,0 0,7 5,7 5ª - rota 3 234,0 28,6 0,0 6,5 10,0 

6ª - rota 1 167,7 20,5 0,0 1,7 -0,1 6ª - rota 1 160,4 19,6 0,0 1,5 2,2 

6ª - rota 2 164,9 20,1 0,0 4,4 8,1 6ª - rota 2 164,3 20,0 0,0 8,1 11,8 

6ª - rota 3 69,7 8,5 0,0 0,0 4,7 6ª - rota 3 112,1 13,7 0,0 0,1 8,7 

Semana Dia e rota Distância (km) Custo (€) Gap (%) CPU (s) Redução (%) Semana Dia e rota Distância (km) Custo (€) Gap (%) CPU (s) Redução (%) 

3 
 

3ª - rota 1 167,0 20,4 0,0 1,6 25,8 

4 
 

3ª - rota 1 163,3 19,9 0,0 9,4 23,9 

3ª - rota 2 174,1 21,2 0,0 3,9 13,0 3ª - rota 2 170,7 20,8 0,0 1,2 10,8 

3ª - rota 3 128,1 15,6 0,0 0,6 10,1 3ª - rota 3 122,2 14,9 0,0 0,5 8,5 

3ª - rota 4 159,1 19,4 0,0 1,1 27,3 3ª - rota 4 164,0 20,0 0,0 0,8 14,7 

4ª - rota 1 122,3 14,9 0,0 6,1 16,3 4ª - rota 1 124,3 15,2 0,0 13,6 19,4 

4ª - rota 2 126,2 15,4 0,0 3,0 13,8 4ª - rota 2 121,8 14,9 0,0 3,6 17,1 

4ª - rota 3 152,9 18,7 0,0 0,8 35,5 4ª - rota 3 161,5 19,7 0,0 0,4 14,8 

4ª - rota 4 124,2 15,1 0,0 5,5 14,5 4ª - rota 4 126,5 15,4 0,0 2,5 13,6 

5ª - rota 1 142,5 17,4 0,0 8,6 8,7 5ª - rota 1 137,2 16,7 0,0 3,7 13,0 

5ª - rota 2 131,1 16,0 0,0 3,8 5,1 5ª - rota 2 127,0 15,5 0,0 5,9 4,7 

5ª - rota 3 230,8 28,2 0,0 2,3 23,9 5ª - rota 3 259,2 31,6 0,0 1,7 30,2 

6ª - rota 1 167,0 20,4 0,0 2,0 4,3 6ª - rota 1 170,0 20,7 0,0 1,6 6,8 

6ª - rota 2 145,3 17,7 0,0 1,3 7,1 6ª - rota 2 148,6 18,1 0,0 5,2 12,5 

6ª - rota 3 58,7 7,2 0,0 0,1 22,1 6ª - rota 3 65,5 8,0 0,0 0,1 33,9 

       Média 145,6 17,8 0,0 2,9 14,6 

       Total 8152,3 994,6 n.a n.a. n.a. 
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6.2.2.2. Cenário 2b 

Na Tabela 12 estão indicados os resultados do cenário 2b. É importante referir que este cenário 

utiliza a formulação CVRP2, pelo que não permite a distinção da capacidade dos veículos. Deste 

modo, para todas as instâncias corridas, é definida uma capacidade de 80 unidades para os 

veículos. No entanto, verifica-se que em todas as instâncias do presente cenário, há sempre uma 

rota que não excede as 65 unidades, pelo que são sempre cumpridas as restrições de 

capacidade da frota. Analisando os resultados do presente cenário, verifica-se que 9 das 16 

instâncias executadas atingem o limite de tempo computacional. No entanto, os gaps associados 

a estas instâncias são bastante inferiores aos verificados no cenário 1b, variando entre 0,2% 

(Semana 3 - 5ª feira) e 9,9% (Semana 3 - 3ª feira). Deste modo, mesmo as instâncias para as 

quais não se comprova a obtenção de uma solução óptima, apresentam gaps bastante reduzidos 

o que representa resultados bastante próximos do óptimo. Os reduzidos (ou inexistentes) valores 

de gap verificados, traduzem-se nas percentagens de redução obtidas, havendo uma redução 

significativa em todas as instâncias. A menor redução é de 9,7% (Semana 1 - 5ª feira) e a maior 

é de 40,8% (Semana 1 – 3ª feira). Em termos de valores globais, este cenário representa uma 

redução, em média, de 23,6% em relação à situação actual, tendo uma distância percorrida total 

de 8 142 km e um custo de combustível associado de 993€. 

Tabela 12 - Resultados do cenário 2b 

Semana Dia  Distância (km) Custo (€) Gap (%) CPU (s) Redução (%) 

1 

3ª  431,5 52,6 0,8 10800,0 40,8 

4ª  482,8 58,9 0,4 10800,0 18,4 

5ª  491,0 59,9 0,0 105,2 9,7 

6ª  360,0 43,9 0,0 80,4 14,3 

2 

3ª  497,9 60,7 8,3 10800,0 35,7 

4ª  478,0 58,3 1,0 10800,0 23,6 

5ª  488,9 59,7 0,0 264,1 12,6 

6ª  316,5 38,6 0,0 48,4 33,1 

3 

3ª  489,4 59,7 9,9 10800,0 37,8 

4ª  499,4 60,9 2,5 10800,0 26,0 

5ª  499,9 61,0 0,2 10800,0 16,4 

6ª  359,2 43,8 0,0 137,0 11,6 

4 

3ª  439,2 53,6 3,9 10800,0 40,0 

4ª  513,2 62,6 3,6 10800,0 19,4 

5ª  519,7 63,4 0,0 1623,6 21,6 

6ª  372,5 45,5 0,0 595,9 17,4 

Média 452,4 55,2 1,9 6253,4 23,6 

Total 8141,8 993,3 n.a. n.a. n.a. 

6.2.3. Comparação dos modelos CVRP 

Após a exposição dos resultados dos cenários 1a, 1b, 2a, 2b, são agora comparados os modelos 

CVRP, de modo a identificar o modelo que produz melhores resultados para cada rota. As tabelas 

de comparação entre cenários, apresentam os valores de redução percentual para cada cenário, 
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em relação à situação actual. Interessa perceber qual é o modelo que produz melhores 

resultados na optimização das rotas individualmente e qual é o modelo o que produz melhores 

resultados na optimização dos clusters diários. Primeiro, são então comparados os cenários 1a 

e 2a, que visam a minimização da distância de cada rota individualmente. O resultado desta 

comparação pode ser observado na Tabela 13, onde são indicadas as percentagens de redução 

da distância percorrida dos dois cenários em relação à situação actual. 

Tabela 13 – Comparação entre cenários 1a e 2a em relação à situação actual 

Semana Dia e rota Cenário 1a Cenário 2a Semana Dia e rota Cenário 1a Cenário 2a 

1 

3ª - rota 1 21,7% 28,2% 

2 

3ª - rota 1 22,8% 22,0% 

3ª - rota 2 40,8% 9,9% 3ª - rota 2 10,9% 7,3% 

3ª - rota 3 13,3% 17,0% 3ª - rota 3 11,5% 10,5% 

3ª - rota 4 8,0% 21,7% 3ª - rota 4 39,3% 38,7% 

4ª - rota 1 17,1% 13,3% 4ª - rota 1 26,4% 22,1% 

4ª - rota 2 18,4% 8,0% 4ª - rota 2 19,3% 14,3% 

4ª - rota 3 11,3% 13,1% 4ª - rota 3 16,8% 13,7% 

4ª - rota 4 6,6% 17,1% 4ª - rota 4 26,2% 19,0% 

5ª - rota 1 9,7% 11,3% 5ª - rota 1 9,7% 7,6% 

5ª - rota 2 -0,1% 6,6% 5ª - rota 2 18,6% 14,2% 

5ª - rota 3 8,1% 5,7% 5ª - rota 3 11,1% 10,0% 

6ª - rota 1 14,3% -0,1% 6ª - rota 1 4,6% 2,2% 

6ª - rota 2 22,0% 8,1% 6ª - rota 2 12,8% 11,8% 

6ª - rota 3 7,3% 4,7% 6ª - rota 3 10,2% 8,7% 

Semana Dia e rota Cenário 1a Cenário 2a Semana Dia e rota Cenário 1a Cenário 2a 

3 

3ª - rota 1 27,6% 25,8% 

4 

3ª - rota 1 25,8% 23,9% 

3ª - rota 2 16,7% 13,0% 3ª - rota 2 14,3% 10,8% 

3ª - rota 3 11,0% 10,1% 3ª - rota 3 9,8% 8,5% 

3ª - rota 4 28,0% 27,3% 3ª - rota 4 15,5% 14,7% 

4ª - rota 1 19,8% 16,3% 4ª - rota 1 22,3% 19,4% 

4ª - rota 2 19,4% 13,8% 4ª - rota 2 21,5% 17,1% 

4ª - rota 3 37,0% 35,5% 4ª - rota 3 17,7% 14,8% 

4ª - rota 4 21,6% 14,5% 4ª - rota 4 20,6% 13,6% 

5ª - rota 1 11,4% 8,7% 5ª - rota 1 14,8% 13,0% 

5ª - rota 2 10,9% 5,1% 5ª - rota 2 8,9% 4,7% 

5ª - rota 3 24,2% 23,9% 5ª - rota 3 30,9% 30,2% 

6ª - rota 1 5,5% 4,3% 6ª - rota 1 8,2% 6,8% 

6ª - rota 2 9,4% 7,1% 6ª - rota 2 13,2% 12,5% 

6ª - rota 3 22,8% 22,1% 6ª - rota 3 35,0% 33,9% 

    Média 17,3% 14,6% 

 

Para todas as instâncias analisadas, há uma melhoria em relação à situação actual tanto no 

cenário 1a como no cenário 2a. O cenário 1a apresenta resultados melhores do que o cenário 

2a, verificando-se uma redução (em relação à situação actual) de 17,3% no cenário 1a e 14,6% 

no cenário 1b. Pode, assim, concluir-se que no caso da optimização das rotas individualmente, 

o CVRP1 produz melhores resultados que o CVRP2. 
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Em relação à optimização dos clusters, interessa comparar os resultados dos cenário 1b e 2b, 

que são apresentados na Tabela 14. Neste caso, o cenário 2b apresenta sempre uma redução 

maior que cenário 1b em relação à situação actual, para todos os dias. O cenário 1b apresenta 

um aumento médio diário de 8,5% em relação à situação actual, enquanto que o cenário 2b 

apresenta uma redução média de 23,6%, revelando-se claramente superior. Deste modo, o 

modelo CVRP2 produz melhores resultados que o CVRP1 no que diz respeito à optimização dos 

clusters. Neste caso, o cenário 2b apresenta sempre uma redução maior do que cenário 1b em 

relação à situação actual. Deste modo, o modelo CVRP2 produz melhores resultados que o 

CVRP1 no que diz respeito à optimização dos clusters. As figuras 13, 14 e 15 mostram os clusters 

diários de 3ª feira, da Semana 1, definidos na situação real e através dos cenários 1b e 2b, 

respectivamente. As diferenças entre as figuras são muito nítidas, verificando-se uma difusão 

dos clusters no cenário 1b (tem um gap de 54,4%, logo há um desvio significativo em relação à 

solução óptima) e no cenário 2b já há uma definição clara de duas zonas geográficas de 

distribuição - uma ocidental e outra oriental -  sendo utilizados apenas dois veículos. 

Tabela 14 - Comparação entre cenários 1b e 2b em relação à situação actual 

Semana Dia e rota Cenário 1b Cenário 2b 

1 

3ª 0,6% 40,8% 

4ª -23,8% 18,4% 

5ª -12,4% 9,7% 

6ª -33,3% 14,3% 

2 

3ª * 35,7% 

4ª -7,2% 23,6% 

5ª -20,4% 12,6% 

6ª 19,3% 33,1% 

3 

3ª -8,0% 37,8% 

4ª -13,4% 26,0% 

5ª -0,3% 16,4% 

6ª 0,4% 11,6% 

4 

3ª * 40,0% 

4ª -14,8% 19,4% 

5ª * 21,6% 

6ª 3,0% 17,4% 

Média -8,5% 23,6% 

* limite de memória excedido 

 

Uma vez que há um cenário superior para cada uma das duas situações - 1a para a optimização 

das rotas individuais e 2b para a optimização dos clusters - pretende-se avaliar qual dos dois é 

o melhor relativamente a cada dia. Esta análise é feita comparando os valores médios diários do 

cenário 1a com os valores do cenário 2b (Tabela 15). 

Não há um cenário que seja superior em todos os dias, mas o cenário 2b apresenta melhores 

resultados para 11 dos 16 dias analisados, apresentando também uma média de redução 

superior à do cenário 1b (23,6% para 16,7%). Utilizando a melhor solução para cada um dos 

dias, obtém-se uma redução média de 24% em relação à situação actual. 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Semana 1, 3ª – situação actual Figura 14 – Semana 1, 3ª – cenário 1b (gap 54,4%) Figura 15 – Semana 1, 3ª – cenário 2b (gap 0%) 
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Para a minimização dos custos de combustível, verifica-se então que se deve aplicar o cenário 

1b ou 2b, consoante o dia. No entanto, para minimização dos custos totais de distribuição, o 

cenário 2b apresenta uma grande vantagem em relação ao 1b, pois uma vez que optimiza os 

clusters, pode reduzir o número de veículos utilizados, se essa redução se traduzir numa 

minimização da distância total. De facto, é isso que se verifica, havendo uma redução de pelo 

menos um veículo em praticamente todos os dias analisados, com excepção de 5ª feira das 

semanas 1 e 4, em comparação com a situação actual (Tabela 16). Na 5ª feira da semana 1 

observa-se até uma redução de 2 veículos.  

Tabela 15 - Comparação entre cenários 1a e 2b em relação à situação actual 

 

Tabela 16 – Comparação do número de veículos utilizados na situação actual e no cenário 2b 

Semana Dia Situação Actual Cenário 2b Redução 

1 

3ª 4 2 2 

4ª 4 3 1 

5ª 3 3 0 

6ª 3 2 1 

2 

3ª 4 3 1 

4ª 4 3 1 

5ª 3 2 1 

6ª 3 2 1 

3 

3ª 4 3 1 

4ª 4 3 1 

5ª 3 2 1 

6ª 3 2 1 

4 

3ª 4 3 1 

4ª 4 3 1 

5ª 3 3 0 

6ª 3 2 1 

Semana Dia Cenário 1a (média por dia) Cenário 2b Melhor valor 

1 

3ª 21,0% 40,8% 40,8% 

4ª 17,3% 18,4% 18,4% 

5ª 10,9% 9,7% 10,9% 

6ª 5,5% 14,3% 14,3% 

2 

3ª 21,1% 35,7% 35,7% 

4ª 22,2% 23,6% 23,6% 

5ª 13,1% 12,6% 13,1% 

6ª 9,2% 33,1% 33,1% 

3 

3ª 20,8% 37,8% 37,8% 

4ª 24,5% 26,0% 26,0% 

5ª 15,5% 16,4% 16,4% 

6ª 12,6% 11,6% 12,6% 

4 

3ª 16,3% 40,0% 40,0% 

4ª 20,6% 19,4% 20,6% 

5ª 18,2% 21,6% 21,6% 

6ª 18,8% 17,4% 18,8% 

Média 16,7% 23,6% 24,0% 
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Verifica-se ainda que no cenário 2b são utilizados no máximo três veículos, em vez de os 4 

necessários na situação actual, o que significa que é possível reduzir o número de veículos de 

distribuição actual para 3. Há duas opções possíveis: reduzir a frota da QA para apenas 2 

veículos e continuar a recorrer ao distribuidor externo (opção 1); manter os 3 veículos da frota 

da QA e deixar de recorrer ao distribuidor externo (opção 2). O custo associado a um veículo da 

QA (excluindo o combustível) é de 1 294,1€, enquanto que o custo de serviço do distribuidor 

externo é de 1 902,8 €. Para comparar a as duas opções, é necessário calcular os custos de 

cada uma delas.  

No caso da opção 1, o custo do combustível do distribuidor externo não é contabilizado (já é 

incluído no preço do serviço), pelo que é necessário subtrair 9 vezes (número de rotas feitas pelo 

distribuidor) o custo médio de uma rota no cenário 2b (24,2€) ao custo total de combustível obtido 

no mesmo cenário (993,3 €). Ao valor do combustível calculado, acresce o custo restante 

associado a 2 veículos da QA (2 x 1294,1 €) e o custo do serviço do colaborador externo (1 902,8 

€). 

Para a opção 2, o cálculo total dos custos é mais simples, sendo apenas a soma do custo total 

de combustível no cenário 2b (993,3 €) com os restantes custos associados a 3 veículos da QA 

(3 x 1 294,1 €). Na Tabela 17 podem ser observados os custos das duas opções em comparação 

com a situação actual. 

Tabela 17 - Comparação dos custos totais de distribuição das opções do cenário 2b 

 Situação actual Cenário 2b - Opção 1 Cenário 2b - Opção 2 

Custo (€) 6 803,6 5 266,5 4 875,6 

Redução (€) - 1 551,5 1 942,4 

Redução (%) - 22,8 28,5 

 

A opção 1 tem um custo total de 5 266€, verificando-se uma redução de 22,8% em relação à 

situação actual, que se traduz numa redução de 1 552€. A opção 2 tem um custo de 4 876€, o 

que implica uma redução de 28,4% em relação à situação actual, que se traduz em 1 942€. Deste 

modo, das duas, a opção 2 é a mais vantajosa, pois permite uma maior redução de custos, para 

além de que cada veículo da QA tem uma capacidade de 80 unidades, enquanto que o veículo 

do distribuidor externo tem uma capacidade de 65 unidades. 

Os resultados computacionais dos cenários 1a, 2a, 1b e 2b, podem ser observados nas tabelas 

19-22, situadas nos anexos 1-4. 

6.2.4. Distância e custo total dos cenários 1a, 2a, 2b e situação actual 

Uma vez analisados os cenários relativos aos modelos CVRP, são agora reportados os 

respectivos valores totais das distâncias e dos custos de distribuição, juntamente com os valores 

da situação actual. De notar que não são reportados os valores do cenário 1b, uma vez que para 

o mesmo há instâncias cuja execução excede o limite de memória, não sendo obtida solução. 
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Deste modo, não faz sentido comparar os valores totais de distância e custo deste cenário com 

os da situação actual e dos outros cenários. Na Figura 16 podem ser observados os valores 

totais da distância (excepto para o cenário 1b). Verifica-se que para todos os cenários há uma 

redução significativa em relação à situação actual (9665 km). O cenário 1a é aquele que permite 

uma redução maior de distância, com um valor de 7916 km (representando uma redução de 

18%). Os cenários 2a e 2b apresentam valores muito semelhantes, com uma distância total de 

8153 km e 8142 km, respectivamente (representando uma redução de 15,6% e 15,8%). 

 

Quanto aos custos totais de distribuição, estes podem ser observados na Figura 17. Os valores 

dos cenários 1a (6 620€) e do cenário 1b (6 646€) são bastante semelhantes ao valor da situação 

actual (6 804€), pelo facto de haver apenas uma redução do consumo de combustível, que tem 

pouca expressão no custo total de distribuição (redução de apenas 2% nos dois casos). Não há 

uma redução do número de veículos, pois estes dois cenários optimizam cada rota 

individualmente. Quanto ao cenário 2b, este permite uma redução significativa do custo total de 

distribuição em relação ao actual, uma vez que passam a ser utilizados apenas 3 veículos na 

distribuição, em vez de 4 como na situação actual. Para este cenário, a opção 1 tem um custo 

de 5 266€ (representando uma redução de 22,6%) e a opção 2 um custo de 4 786€, sendo esta 

última a opção que permite a maior redução de custos face à situação actual (redução de 28,3%). 

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

Situação actual Cenário 1a Cenário 2a Cenário 2b
opção 1

Cenário 2b -
opção 2

Figura 16 - Distância total das rotas da situação actual e dos cenários 1a, 2a, 3b 

Figura 17 - Custo total de distribuição da situação actual e cenários 1a, 2a, 2b 
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6.2.4. Cenários 3a e 3b 

Os cenários 3a e 3b utilizam a formulação do modelo TDVRP para optimizar as rotas a nível 

individual, no cenário 3a, e a nível dos clusters, no cenário 3b. No entanto, não foi possível obter 

resultados para estes cenários, uma vez que as instâncias executadas atingem o limite de 

memória antes de ser obtida uma solução para o modelo. Assim, esta formulação é testada em 

instâncias mais pequenas para perceber qual a dimensão máxima das instâncias para as quais 

é obtida uma solução nas condições descritas. Estes testes são discutidos na secção 6.3. 

6.3. Testes ao modelo TDVRP 

Uma vez que não é possível executar os cenários 3a e 3b, devido às dimensões das rotas 

analisadas, interessa testar algumas instâncias para averiguar para qual é o limite da dimensão 

das instâncias para o qual o modelo devolve soluções. Na Tabela 18 podem ser observados os 

testes realizados para 12 instâncias. A dimensão das instâncias varia entre 5 e 15 clientes, 

testando-se as instâncias com o mesmo número de clientes 2 ou 3 intervalos de tempo (M). Nos 

cenários 3a e 3b, pretende-se que o dia esteja segmentado em 3 intervalos, para simular o 

período de trânsito elevado matinal, o período de trânsito mais moderado durante o dia, e o 

período de trânsito elevado no fim do dia.  

Tabela 18 - Resultados das instâncias testadas no modelo TDRVP 

Instância 
Nº de 

clientes 
Intervalos de 

tempo (M) 
Nº 

equações 
Nº 

variáveis 
Gap (%) CPU (s) 

A 5 2 574 188 0 0,2 

B 5 3 574 188 0 0,2 

C 9 2 934 296 0 73,6 

D 9 3 934 296 0 131,5 

E 10 2 1136 358 0 688,0 

F 10 3 1136 358 0 1898,2 

G 11 2 1358 426 0 8284,2 

H 11 3 1358 426 42,8 10800 

I 12 2 *  

J 12 3 1600 500 59,3 10800 

L 15 2 *  

M 15 3 2446 758 76,0 10800 

*limite de memória excedido 

 

Verifica-se que a instância de maior dimensão para a qual o modelo devolve uma solução óptima, 

é a instância G, com 11 clientes. Esta instância já tem um tempo de execução elevado (8284,2s). 

As instâncias I e L atingem o limite de memória (3GB), pelo que não é obtida uma solução. A 

instância M, de 15 clientes, não atinge o limite de memória, no entanto, a solução obtida para a 

instância em questão tem um gap demasiado elevado (76%), não constituindo assim uma 

solução viável. Interessa ainda verificar que a redução do número de intervalos de tempo (M) 
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pode não se traduzir numa melhor solução, uma vez que as para as instâncias de 12 e 15 

clientes, só é obtida solução para aquelas com M=3. 

6.4. Conclusões do capítulo 

Neste capítulo, são expostos e analisados os resultados para diferentes cenários. Para cada um 

dos 3 modelos, são definidos dois cenários: um primeiro que optimiza cada rota individualmente 

(cenário a) e outro que optimiza os clusters de distribuição, sendo aplicado ao conjunto das rotas 

diárias (cenário b). Para o cenário a dos modelos CVRP, ambos os modelos apresentam uma 

redução significativa em relação à situação actual, com 17,3% no cenário 1a (CVRP1) e 14,6% 

no cenário 2a (CVRP2). Em relação à optimização de clusters, o cenário 2b (CVRP2) apresenta 

resultados bastante superiores ao cenário 1b, verificando-se uma redução de 17,4% para o 

primeiro e um aumento de 8,5% para o segundo (em relação à situação actual). Verifica-se, 

assim, que o cenário 1a é superior na optimização das rotas individualmente e o cenário 2b é 

superior na optimização dos clusters. Comparando estes dois cenários a nível diário, verifica-se 

que nenhum deles é superior ao outro em todos os dias analisados, apesar de o cenário 2b 

permitir uma redução média superior (23,6% por oposição a 16,7%). Para além disso, o cenário 

2b permite a redução do número de veículos necessários, uma vez que a optimização dos 

clusters pressupõe uma possível redução do número de veículos. Neste cenário, o maior número 

de veículos utilizados diariamente é 3, pelo que é possível reduzir a frota actual (4 veículos), 

deixando de recorrer aos serviços do fornecedor externo, ou reduzindo um dos veículos da QA. 

Verifica-se que a primeira opção é mais vantajosa, permitindo uma redução global dos custos de 

distribuição de 28% (1928€). Numa análise às distâncias totais dos cenários analisados, verifica-

se que o cenário 1a é o que permite uma maior redução face à situação actual (redução de 18%).  

Os resultados para os cenários do TDVRP não são obtidos nas condições computacionais 

usadas para o teste dos modelos, uma vez que não é possível executar o modelo para instâncias 

da dimensão reais tais como as analisadas na presente dissertação. Deste modo, são feitos 

alguns testes ao modelo, para verificar qual a dimensão das instâncias cuja execução permite 

obter soluções. Conclui-se que das instâncias testadas, só são obtidas soluções óptimas para 

uma dimensão máxima de 11 clientes. 
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7. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

Na presente dissertação é estudado o sistema de distribuição da QA, uma empresa de produção 

e venda de produtos biológicos, cujo principal ramo de negócio corresponde à venda de cabazes 

com produtos biológicos, vendidos na plataforma online e entregues directamente aos clientes. 

Actualmente, a QA utiliza uma frota de 3 veículos próprios e recorre ao serviço de um distribuidor 

externo com veículo próprio (apenas às Terças e Quartas). Deste modo, a distribuição é realizada 

diariamente por 3 ou 4 veículos, abrangendo zonas diferentes consoante o dia (essencialmente 

nos distritos de Lisboa e Setúbal). A QA pretende optimizar as suas rotas em relação à distância 

e duração das mesmas, de modo a minimizar os custos de distribuição e a perda de qualidade 

dos produtos no processo de distribuição (os veículos não são refrigerados). É neste contexto 

que surge propósito do trabalho realizado. 

Na revisão de literatura efectuada, é explorado o VRP, sendo abordados os seus principais 

métodos de resolução, assim como algumas das suas variantes que possuem características 

que se adequam ao caso de estudo. Conclui-se que as variantes mais adequadas são o CVRP, 

para a minimização das distâncias, e o TDVRP (para a minimização das durações). São então 

desenvolvidos dois modelos CVRP, baseados em Fisher & Jaikumar (1981) e Baldacci et al. 

(2004), respectivamente, e um modelo TDVRP, baseado em Malandraki & Daskin (1992). Todos 

os modelos são do tipo MILP e são implementados em GAMS. 

O período analisado na presente dissertação corresponde a Janeiro de 2018, que se traduz em 

16 dias de distribuição. Para cada um dos modelos são definidos dois cenários: 1a e 1b para o 

CVRP1; 2a e 2b para o CVRP2; 3a e 3b para o TDVRP. O cenário a consiste na optimização de 

cada rota individualmente, enquanto que os cenários b consiste na optimização dos clusters 

diários, ou seja, os clientes alocados a cada veículo (e consequente sequência de visitas para 

cada veículo). 

Os cenários 1a e 2a apresentam uma redução de distância percorrida em relação à situação de 

17,3% e 14,6% respectivamente, o que significa que o modelo CVRP1 permite melhores 

resultados que o CVRP2 no caso da optimização das rotas individualmente. Os cenários 1b e 2b 

visam a optimização dos clusters, e permitem uma redução de -8,5% e 23,6%, respectivamente. 

Ou seja, os resultados do cenário 1b representam um aumento da distância em relação à 

situação actual, por oposição ao cenário 2b, que permite uma redução significativa, revelando-

se claramente superior.  

A comparação entre os cenários 1a e 2b, revela que o primeiro permite uma redução diária da 

distância das rotas de 16,7% e o segundo uma redução de 23,6%. No entanto, no cenário 2b 

verifica-se uma redução de veículos utilizados em 14 dos 16 dias analisados (não há redução de 

veículos no cenário 1a, uma vez que este optimiza cada rota individualmente). Neste cenário, 

são necessários 3 veículos por dia, no máximo, por oposição aos 4 utilizados na situação actual. 

A opção de manter os 3 veículos da QA e deixar de recorrer ao distribuidor externo verifica-se 
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mais vantajosa do que a opção de passar a utilizar apenas 2 veículos da QA e o veículo do 

distribuidor externo, sendo que a primeira permite uma redução dos custos globais de distribuição 

de 28,3%, face aos 22,6% da segunda. Comprova-se assim que o cenário 2b, utilizando apenas 

os 3 veículos da QA, é a melhor hipótese, de todas as analisadas. 

Os cenários 3a e 3b, relativos ao TDVRP, não são analisados, uma vez que a formulação permite 

obter soluções para instâncias de dimensão muito reduzida. Nos testes realizados ao modelo, a 

instância de maior dimensão para a qual é obtida a solução óptima tem apenas 11 clientes. 

Como trabalho futuro, sugere-se o estudo de heurísticas que possam ser aplicadas no 

desenvolvimento de um modelo TDVRP, uma vez que o modelo desenvolvido na presente 

dissertação não permite avaliar rotas da dimensão das analisadas nesta dissertação. Pode 

revelar-se interessante analisar se as rotas optimizadas em relação à distância são semelhantes 

às optimizadas em relação à duração. No caso de se revelarem consideravelmente diferentes, 

pode ser útil desenvolver um modelo de apoio à decisão, que permita obter compromissos entre 

as duas soluções obtidas. Sugere-se ainda para trabalho futuro, o desenvolvimento de uma 

ferramenta em Microsoft Excel (ou outro software semelhante) que permita calcular as rotas de 

uma forma automática, de modo a ser utilizada pela empresa de uma forma autónoma. 

Por fim, espera-se que o trabalho realizado na presente dissertação seja útil para a empresa, e 

permita efectivamente uma melhoria no seu sistema de distribuição. No entanto, nas tomadas 

de decisões, a QA deve ter em conta que os modelos desenvolvidos, apesar de procurarem 

caracterizar a situação da empresa da forma mais realista possível, apresentam limitações e não 

conseguem prever todas as situações.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Resultados computacionais do cenário 1a 

Tabela 19 - Resultados computacionais do cenário 1a 

Semana Dia e rota Nº variáveis Nº equações Gap (%)  CPU (s) Semana Dia e rota Nº variáveis Nº equações Gap (%)  CPU(s) 

1 

3ª - rota 1 2116 2120 0,0 41,6 

2 

3ª - rota 1 2401 2405 2,0 10800,0 

3ª - rota 2 2209 2213 0,0 6,3 3ª - rota 2 1521 1525 0,0 1,7 

3ª - rota 3 676 680 0,0 154,4 3ª - rota 3 539 533 0,0 4288,1 

3ª - rota 4 676 680 36,3 10800,0 3ª - rota 4 729 733 0,0 3308,1 

4ª - rota 1 2401 2405 0,0 108,6 4ª - rota 1 3025 3029 0,7 10800,0 

4ª - rota 2 2704 2708 0,0 75,3 4ª - rota 2 1849 1853 0,0 51,7 

4ª - rota 3 529 533 0,0 168,6 4ª - rota 3 576 580 0,0 6076,2 

4ª - rota 4 2209 2213 0,0 2,2 4ª - rota 4 2401 2405 0,0 17,1 

5ª - rota 1 2704 2708 1,7 10800,0 5ª - rota 1 3025 3029 0,7 10800,0 

5ª - rota 2 1600 1604 0,0 2,7 5ª - rota 2 2209 2213 4,6 10800,0 

5ª - rota 3 900 904 0,0 2,2 5ª - rota 3 1444 1448 0,0 8485,0 

6ª - rota 1 1521 1525 3,5 10800,0 6ª - rota 1 1849 1853 0,0 3454,1 

6ª - rota 2 1764 1768 33,1 10800,0 6ª - rota 2 1089 1093 33,2 10800,0 

6ª - rota 3 144 148 0,0 0,0 6ª - rota 3 196 200 0,0 53,2 

Semana Dia e rota Nº variáveis Nº equações Gap (%)  CPU (s) Semana Dia e rota Nº variáveis Nº equações Gap (%)  CPU (s) 

3 

3ª - rota 1 3249 3253 0,0 87,7 

4 

3ª - rota 1 2401 2405 0,0 26,4 

3ª - rota 2 2209 2213 0,0 28,0 3ª - rota 2 1681 1685 0,0 2,8 

3ª - rota 3 576 580 0,0 113,7 3ª - rota 3 529 533 4,4 10800,0 

3ª - rota 4 1024 1028 33,1 10800,0 3ª - rota 4 729 733 27,9 10800,0 

4ª - rota 1 2809 2813 0,0 1577,6 4ª - rota 1 2704 2708 0,0 1813,6 

4ª - rota 2 2500 2504 0,0 33,7 4ª - rota 2 2500 2504 0,0 100,7 

4ª - rota 3 676 680 0,0 1020,3 4ª - rota 3 729 733 0,0 189,5 

4ª - rota 4 2304 2308 0,0 16,5 4ª - rota 4 2401 2405 0,0 2628,3 

5ª - rota 1 3136 3140 0,5 10800,0 5ª - rota 1 3025 3029 0,0 9313,0 

5ª - rota 2 2401 2405 0,0 29,7 5ª - rota 2 2304 2308 0,0 155,0 

5ª - rota 3 1444 1448 5,6 10800,0 5ª - rota 3 1764 1768 0,0 799,6 

6ª - rota 1 2304 2308 2,6 10800,0 6ª - rota 1 1849 1853 0,0 120,6 

6ª - rota 2 1089 1093 1,0 10800,0 6ª - rota 2 1296 1300 6,4 10800,0 

6ª - rota 3 169 173 0,0 0,2 6ª - rota 3 196 200 0,0 0,6 
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Anexo 2 – Resultados computacionais do cenário 2a 

Tabela 20 - Resultados computacionais do cenário 2a 

Semana Dia e rota Nº variáveis Nº equações Gap (%)  CPU (s) Semana Dia e rota Nº variáveis Nº equações Gap (%)  CPU (s) 

1 

3ª - rota 1 4325 2256 0,0 1,1 

2 

3ª - rota 1 4901 2550 0,0 2,7 

3ª - rota 2 4513 2352 0,0 0,9 3ª - rota 2 3121 1640 0,0 1,0 

3ª - rota 3 1405 756 0,0 0,6 3ª - rota 3 1105 600 0,0 0,1 

3ª - rota 4 1405 756 0,0 0,2 3ª - rota 4 1513 812 0,0 1,6 

4ª - rota 1 4901 2550 0,0 1,9 4ª - rota 1 6161 3192 0,0 9,8 

4ª - rota 2 5513 2862 0,0 3,3 4ª - rota 2 3785 1980 0,0 3,3 

4ª - rota 3 1105 600 0,0 0,5 4ª - rota 3 1201 650 0,0 1,2 

4ª - rota 4 4513 2352 0,0 4,2 4ª - rota 4 4901 2550 0,0 3,6 

5ª - rota 1 5513 2862 0,0 4,2 5ª - rota 1 6161 3192 0,0 2,2 

5ª - rota 2 3281 1722 0,0 2,2 5ª - rota 2 4513 2352 0,0 3,8 

5ª - rota 3 1861 992 0,0 0,7 5ª - rota 3 2965 1560 0,0 6,5 

6ª - rota 1 3121 1640 0,0 1,7 6ª - rota 1 3785 1980 0,0 1,5 

6ª - rota 2 3613 1892 0,0 4,4 6ª - rota 2 2245 1190 0,0 8,1 

6ª - rota 3 313 182 0,0 0,0 6ª - rota 3 421 240 0,0 0,1 

Semana Dia e rota Nº variáveis Nº equações Gap (%)  CPU (s) Semana Dia e rota Nº variáveis Nº equações Gap (%)  CPU (s) 

3 

3ª - rota 1 6613 3422 0,0 1,6 

4 

3ª - rota 1 4901 2550 0,0 9,4 

3ª - rota 2 4513 2352 0,0 3,9 3ª - rota 2 3445 1806 0,0 1,2 

3ª - rota 3 1201 650 0,0 0,6 3ª - rota 3 1105 600 0,0 0,5 

3ª - rota 4 2113 1122 0,0 1,1 3ª - rota 4 1513 812 0,0 0,8 

4ª - rota 1 5725 2970 0,0 6,1 4ª - rota 1 5513 2862 0,0 13,6 

4ª - rota 2 5101 2652 0,0 3,0 4ª - rota 2 5101 2652 0,0 3,6 

4ª - rota 3 1405 756 0,0 0,8 4ª - rota 3 1513 812 0,0 0,4 

4ª - rota 4 4705 2450 0,0 5,5 4ª - rota 4 4901 2550 0,0 2,5 

5ª - rota 1 6385 3306 0,0 8,6 5ª - rota 1 6161 3192 0,0 3,7 

5ª - rota 2 4901 2550 0,0 3,8 5ª - rota 2 4705 2450 0,0 5,9 

5ª - rota 3 2965 1560 0,0 2,3 5ª - rota 3 3613 1892 0,0 1,7 

6ª - rota 1 4705 2450 0,0 2,0 6ª - rota 1 3785 1980 0,0 1,6 

6ª - rota 2 2245 1190 0,0 1,3 6ª - rota 2 2665 1406 0,0 5,2 

6ª - rota 3 365 210 0,0 0,1 6ª - rota 3 421 240 0,0 0,1 
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Anexo 3 – Resultados computacionais do cenário 1b 

Tabela 21 - Resultados computacionais do cenário 1b 

Semana Dia e rota Nº variáveis Nº equações Gap (%)  CPU (s) 

1 

3ª - total 80230 79823 54,4 10800,0 

4ª - total 112392 111907 44,1 10800,0 

5ª - total 42245 42021 25,3 10800,0 

6ª - total 24661 24493 57,1 10800,0 

2 

3ª - total * 

4ª - total 112392 111907 38,4 10800,0 

5ª - total 56856 56594 35,4 10800,0 

6ª - total 23056 22894 34,0 10800,0 

3 

3ª - total 98125 97673 60,4 10800,0 

4ª - total 120582 120079 47,0 10800,0 

5ª - total 59361 59093 27,4 10800,0 

6ª - total 25208 25038 40,4 10800,0 

4 

3ª - total * 

4ª - total 121975 121469 41,8 10800,0 

5ª - total * 

6ª - total 24661 24493 39,4 10800,0 

* limite de memória excedido 

 

Anexo 4 – Resultados Computacionais do cenário 2b 

Tabela 22 - Resultados computacionais do cenário 2b 

Semana Dia e rota Nº variáveis Nº equações Gap (%) CPU (s) 

1 

3ª - total 40613 20592 0,8 10800,0 

4ª - total 56785 28730 0,4 10800,0 

5ª - total 28561 14520 0,0 105,2 

6ª - total 16745 8556 0,0 80,4 

2 

3ª - total 36721 18632 8,3 10800,0 

4ª - total 56785 28730 1,0 10800,0 

5ª - total 38365 19460 0,0 264,1 

6ª - total 15665 8010 0,0 48,4 

3 

3ª - total 49613 25122 9,9 10800,0 

4ª - total 60901 30800 2,5 10800,0 

5ª - total 40045 20306 0,2 108000,0 

6ª - total 17113 8742 0,0 1367,0 

4 

3ª - total 37813 19182 3,9 10800,0 

4ª - total 61601 31152 3,6 10800,0 

5ª - total 41185 20880 0,0 1623,6 

6ª - total 16745 8556 0,0 595,9 

 


