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Resumo 

As empresas actuam num ambiente bastante competitivo e os clientes são muito exigentes. 

Uma boa gestão logística conduz a uma vantagem competitiva e a uma redução dos custos. 

Neste sentido surge esta dissertação, que pretende estudar como a empresa portuguesa 

A.A.Silva, pode beneficiar da utilização de um algoritmo que define rotas optimizadas para a 

distribuição e também optimize a frota associada a esta operação.  

O caso de estudo real é caracterizado, efectua-se uma revisão da literatura sobre os problemas 

de planeamento de rotas e métodos de resolução e define-se a metodologia para o 

desenvolvimento da dissertação. De seguida são apresentados os dados recolhidos sobre o 

problema e este é definido e formulado matematicamente. 

Para simplificar o problema, o estudo incide apenas sobre o distrito de Lisboa, que é o mais 

problemático, e sobre o mês de Janeiro de 2008, no qual se verificou maior procura durante o 

ano de 2008, por sua vez os clientes são agregados nas respectivas freguesias. O problema foi 

dividido em sub-problemas, através do modelo p-mediana, sendo depois aplicado o modelo 

desenvolvido a cada um. 

São analisados dois cenários, nos quais se varia o tempo para visitar cada freguesia. Os 

resultados sugerem que a aplicação do modelo baseado num problema de planeamento de 

rotas com entregas e recolhas, com frota heterogénea, permite definir as rotas óptimas, o que 

resulta numa diminuição do número de veículos,, da distância total a percorrer e do tempo 

necessário, nos dois cenários. Tudo isto origina uma diminuição dos custos logísticos. 
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Abstract 
 
Logistics plays a key role in our society. Motivated by the need to sustain their market position 

and with the increasing pressure by clients to have the goods in the right place and at the rigth 

moment, an excellent logistics management is needed to achieve a competitive advantage.  

In the present dissertation, it is evaluated a portuguese battery manufacturer, named A. A. 

Silva, holder of the Autosil brand. The main goal of this work is to understand how the 

organization can benefit from the use of a decision making tool that optimizes the route planning 

process and the use of the associated transportation resources. 

The characteristics of vehicle routing problem, its variants and solution techniques are 

reviewed. Then, the working data that has been collected is presented and it is included the 

mathematical formulation of the model that will be implemented. 

To simplify the problem, the case-study analysis is focused on one specific delivery region, the 

Lisbon district, and in a particular month, which is January of 2008. The problem is divided into 

small sub-problems, using the mathematical model p-median for that purpose and then the 

mathematical model developed is applied to each sub-problem. 

The results suggest that the aplicattion of the mathematical model based on a vehicle routing 

problem with pick ups and deliveries (VRPPD) and a heterogeneous fleet leads to the reduction 

of the routes length, to a shorter fleet and less time to perform the distribution plan obtained.  

 

 

 

Keywords: Logistics, Vehicle routing problem, Pick ups and deliveries, Fleet optimization 
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1 - Introdução 

A grande maioria das empresas enfrenta, actualmente, uma elevada competitividade no 

mercado em que actua. Deste modo, a gestão destas empresas foi forçada a procurar e 

implementar estratégias inovadoras para garantir vantagens competitivas e a sua rentabilidade. 

Assim, a logística assume um papel fundamental para melhorar a eficiência das empresas, já 

que é a parte da gestão da cadeia de abastecimento que planeia, implementa e controla o fluxo 

de bens, (no sentido directo e inverso), serviços e informação entre o ponto de origem e o 

ponto de consumo, de modo a ir ao encontro das necessidades dos clientes (Grant, D. et al., 

2006).  

É de notar que os clientes são cada vez mais exigentes e pretendem os produtos certos, no 

sítio certo, na hora exacta e na quantidade certa. Neste sentido, a logística revela-se muito 

importante já que permite adicionar valor ao produto criando utilidade de tempo e de sítio, 

procurando sempre minimizar os custos totais. 

A função principal da logística é o transporte, que é o elemento que assume maior importância 

nos custos logísticos. Este é responsável pelo movimento físico dos produtos desde o local 

onde são produzidos até onde são requeridos. Deste modo, o transporte é considerado o 

elemento chave da cadeia de abastecimento, permitindo adicionar valor ao produto ao 

proporcionar os bens pedidos pelos clientes tendo em conta os seus padrões de qualidade. 

Com vista à optimização dos recursos utilizados no transporte, os problemas de planeamento 

de rotas de veículos ou vehicle routing problems têm assumido grande importância e sido muito 

estudados essencialmente na área da investigação operacional. Também a gestão da frota de 

veículos é muito importante para as empresas a fim de garantir a eficiência da operação de 

distribuição.  

Na presente dissertação pretende-se estudar uma possível melhoria na rede de distribuição de 

uma empresa portuguesa produtora e revendedora de baterias, a A. A. Silva. Pretende-se 

optimizar as rotas e a frota desta empresa de modo a que os custos totais associados à 

distribuição sejam minimizados, desde que sejam cumpridas as restrições impostas e 

garantindo a qualidade do serviço de entrega ao cliente, muito característico desta empresa. 
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1.1 – Estrutura da dissertação 

A dissertação desenvolvida é constituída pelos seguintes capítulos: 

No primeiro capítulo, faz-se uma introdução ao tema da dissertação e apresenta-se a estrutura 

do presente documento.  

No segundo capítulo, caracteriza-se o caso de estudo real, o funcionamento actual da 

distribuição da empresa, as restrições implícitas na operação de distribuição dos produtos e os 

objectivos operacionais pretendidos.  

No terceiro capítulo, efectua-se uma revisão bibliográfica sobre o tema central do trabalho, que 

é o problema de planeamento de rotas apresentando as várias metodologias mais utilizadas 

para a sua resolução, caracterizando-se no final o tipo de problema de planeamento que se vai 

aplicar ao caso real em estudo.   

No quarto capítulo, define-se a metodologia para a abordagem do problema e algumas 

aplicações necessárias para a sua resolução. São apresentados os dados recolhidos sobre o 

problema real e este é definido e formulado matematicamente. 

No quinto capítulo caracteriza-se o modelo p-mediana, utilizado para dividir o problema em 

estudo em problemas mais pequenos e de menor complexidade. São também apresentados os 

resultados da sua aplicação. 

No sexto capítulo são apresentados os resultados da aplicação do modelo desenvolvido para 

os dois cenários contemplados. Compara-se o número de veículos necessário, a distância total 

percorrida e a duração média de cada rota de cada cenário e o caso real. São também 

apresentados os custos associados à operação de distribuição para os dois cenários 

analisados. 

Por fim, no capítulo 7 são indicadas as conclusões do trabalho desenvolvido e algumas 

aplicações futuras do mesmo. 
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2 - Caso de Estudo 

 
A empresa A. A. Silva, detentora da marca Autosil, é uma das principais empresas de fabrico 

de acumuladores eléctricos em Portugal. Esta empresa fabrica e revende essencialmente, 

baterias de arranque e industriais, maioritariamente no mercado nacional. Foi fundada em 

1925, por António Acácio da Silva e registou em 2008 uma facturação líquida de 11.780 

milhões de euros, empregando no total 129 colaboradores, sendo 5 da administração, 50 

comerciais, 9 administrativos, 8 do departamento financeiro, 3 responsáveis pelo pessoal, a 

mão de obra directa de produção é constituída por 28 colaboradores e, por último, a mão de 

obra indirecta industrial conta com 26 colaboradores. O organograma funcional actual da 

empresa encontra-se apresentado no anexo 1. 

Na sua gama de produtos, a A. A. Silva conta com sete tipos diferentes, cada um com as suas 

características e aplicações. Produz baterias de arranque que se destinam a veículos ligeiros e 

pesados, baterias industriais com diferentes séries consoante a sua aplicação, baterias de 

mota, baterias leisure destinadas a veículos de lazer, como barcos, o Start Booster que é um 

dispositivo especialmente concebido para a desempanagem, no caso de falha da bateria de 

arranque ele entra em acção colocando o motor do veículo em funcionamento e, por último, 

carregadores para todo o tipo de baterias. No entanto, cada tipo de produto apresenta também 

diferentes variantes, o que perfaz uma quantidade relevante de diferentes produtos, sendo os 

mais relevantes e com maior expressão nas vendas, as baterias de arranque e as industriais. 

Para demonstrar a complexidade deste problema, na tabela 1 encontra-se esquematizada a 

quantidade de produtos que é fabricada dos quatro tipos de baterias de arranque, o que perfaz 

um total de 103 baterias apenas de arranque.  

Tabela 1 – Tipos de baterias de arranque. 

Designação da Gama Tipo de Veículo a que se destina Nº produtos 

High Energy Ligeiros 37 

Stc Ligeiros 38 

Heavy Duty Pesados 23 

Super Heavy Duty Pesados 5 

 

Para a satisfação das encomendas dos seus clientes, a capacidade máxima de produção da 

fábrica não se revela uma restrição, pois a empresa começou, no ano de 2008, a fazer o 

outsourcing da sua produção, entre 70% a 80% . Esta decisão deveu-se essencialmente ao 

facto de o processo produtivo ter como principal matéria-prima o chumbo e este componente 
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acarretar questões ambientais e imposições legais rígidas essencialmente relacionadas com a 

proximidade da fábrica a zonas habitacionais. 

No âmbito de uma reformulação estratégica, a A. A. Silva reforçou significativamente os seus 

meios tendo em vista a eficácia da distribuição subjacente à actividade comercial que 

desenvolve no mercado nacional. Neste sentido, de modo a melhorar também a eficiência da 

rede de distribuição é necessário ter em conta a actual qualidade do serviço prestado pela 

empresa, bem como a elevada capilaridade da distribuição constituída por uma rede de 

armazéns distribuídos nacionalmente e uma frota de veículos própria, que lhe conferem assim 

uma vantagem competitiva que se pretende consolidar. É de notar, que esta prontidão e 

resposta rápida ao cliente implicam elevados custos de transporte. Assim, de modo a garantir o 

bom nível de serviço e simultaneamente reduzir os custos logísticos, surge o tema deste 

trabalho, mais relacionado com o nível operacional da empresa, na medida em que se 

pretende optimizar a definição das rotas e da frota associada. 

 

2.1 – Centros de distribuição 

Relativamente à estrutura de distribuição da A. A. Silva, esta não é fixa, pois tem sofrido 

alterações ao longo do tempo. São identificados grandes aglomerados de clientes para se 

decidir pela abertura de um novo armazém num determinado local.  

Actualmente, a rede de distribuição é constituída por 13 instalações: a fábrica que se situa em 

Paço de Arcos e os armazéns que se encontram espalhados pelo território nacional, 

nomeadamente, em Mirandela, Porto, Tondela, Viseu, Coimbra, Santarém, Lisboa, Almada, 

Setúbal, Beja, Sines e Almancil. Tem também três clientes concessionados em Vila Real, 

Aveiro e Castelo Branco. A figura 1 mostra a localização destas instalações.  
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Figura 1- Localização da fábrica, armazéns e clientes concessionados. 

Todos os armazéns têm todo o tipo de produtos para uma resposta mais rápida às 

necessidades dos seus clientes, pelo que cada cliente é abastecido por um só armazém, o que 

se encontrar mais perto. Para tal, a empresa tem uma estratégia de produção para stock 

baseando-se em previsões, de modo a reduzir a possibilidade de um cliente efectuar um 

pedido inesperado e não ter baterias para entregar e poder assim satisfazer rapidamente os 

pedidos dos seus clientes, garantindo um elevado nível de serviço prestado.  

Os vários armazéns recebem as baterias vindas da fábrica numa base semanal ou, por vezes 

quinzenal, dependendo do nível de procura. Para se perceber a quantidade de baterias que 

cada armazém movimenta, encontra-se resumido na tabela 2 o número de baterias expedidas 

mensalmente por cada armazém durante o ano de 2008. 

Tabela 2 – Quantidade de baterias expedidas mensalmente por armazém 

2008 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Sede 6.515 5.410 4.061 4.362 3.662 1.611 3.739 403 3.173 2.188 2.082 2.354 

 Almada 688 560 446 382 367 391 567 411 519 429 556 653 

 Beja 614 440 285 390 248 300 432 394 567 506 538 579 

Coimbra 620 364 398 464 349 401 527 348 524 415 502 521 

 Faro 746 414 543 459 449 495 532 653 509 586 582 492 

Lisboa 547 1.101 1.848 2.870 2.138 2.111 2.290 1.774 2.747 2.591 2.870 1.533 

 Porto 1.665 1.913 915 1.434 899 1.334 1.618 1.059 1.242 1.701 1.740 1.527 

Santarém 715 367 359 396 360 387 490 514 761 598 552 554 

Setúbal 201 170 104 158 96 161 180 176 170 165 186 257 

Sines 312 273 190 321 184 272 255 281 358 352 361 302 

 Tondela 1.281 837 633 1.290 602 798 1.086 729 1.474 1.254 1.271 1.220 

 Viseu 70 33 34 32 33 43 61 45 59 54 74 78 

 Armazéns 

 Clientes Concessionados 

 Fábrica / Sede 
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É de notar que a sede funciona como um armazém central, de onde saem as baterias para os 

clientes da região de Lisboa e também as baterias para abastecer todos os outros armazéns 

regionais e daí os valores das baterias expedidas mensalmente serem bastante superiores às 

dos outros armazéns. 

Apesar da zona de Lisboa ter outro armazém e uma loja na Avenida 24 de Julho, a distribuição 

é feita a partir da fábrica, sendo que estas instalações assumem funções de loja e de apoio à 

operação de distribuição no caso de um veículo necessitar de mais baterias e ser mais perto 

uma destas instalações comparando com a fábrica. Na tabela 2, os valores das vendas de 

Lisboa são relativos à soma das vendas das três instalações já referidas, sendo que as 

baterias expedidas pela fábrica representam, em média, 93% das vendas totais apresentadas.  

 

2.2 – Operação de distribuição 

A estrutura da distribuição das baterias pode ser dividida em duas partes distintas. A 

distribuição primária que consiste no transporte dos produtos do armazém central (ou fábrica) 

para os armazéns regionais, bem como para os clientes com entrega directa. São também aqui 

incluidas as trocas de produtos, não muito frequentes, entre os armazéns regionais 

(transhipment). A distribuição secundária engloba a distribuição dos armazéns regionais para 

todo o tipo de clientes, incluindo com ou sem stock à consignação. Neste caso as rotas são 

determinadas para uma efectiva cobertura territorial, com vista à maximização da eficiência 

económica e da qualidade do serviço prestado aos clientes.  

Também a recolha das baterias usadas, a designada sucata, em contentores próprios e o seu 

reencaminhamento para os circuitos de reciclagem autorizados, fazem parte do serviço da 

Autosil. Quanto à recolha, esta também é dividida em recolha primária e secundária, 

exactamente como a distribuição, com a diferença que o ponto de origem da distribuição passa 

a ser o de entrega e o ponto de consumo passa a ser o de recolha.  

As baterias usadas, normalmente, ao serem recolhidas são pagas aos clientes e são trocadas 

por chumbo, que consiste numa matéria – prima na produção de novas baterias. É possível 

assim inferir sobre a mais-valia que consiste este fluxo inverso para a empresa. Na recolha de 

sucata, para os clientes pequenos, é aproveitada a viagem de regresso. Já para os grandes, 

cuja quantidade de sucata a recolher seja superior à capacidade disponível do veículo, por 

vezes é necessário fazer viagens apenas para ir recolher a sucata. Contudo, estes casos são 

esporádicos, pelo que neste trabalho se vai considerar apenas o primeiro caso. 

Para além da recolha de sucata, tendo em conta que a vida útil de uma bateria é de 

aproximadamente seis meses, passado este período de tempo, é necessário recarregar a 

bateria. Assim, há também uma recolha destas baterias para serem recarregadas na fábrica ou 
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no armazém mais próximo. Porém, só são recarregadas as baterias que não foram facturadas, 

que ainda pertencem à empresa, ou seja, que se encontram como stock de consignação nas 

filiais. Também neste caso é aproveitada a viagem de retorno.  

A figura 2 apresenta um esquema simplificado da estrutura de distribuição das baterias, da 

recolha de sucata e de baterias para recarga, descritas até agora.  

 

Figura 2 – Esquema resumo da estrutura de distribuição e recolha 

Os clientes são visitados não só para entrega e recolha de baterias, mas também para se 

efectuar a conferência do stock à consignação, recolha de reclamações, cobranças, auto venda 

e para fornecer assistência técnica. 

As rotas são organizadas numa base diária por zona geográfica, consoante o centro de 

distribuição a que cada cliente pertence. Cada rota é associada a um condutor específico e 

respectivo veículo que lhe está atribuido. 

Actualmente, existem rotas de distribuição programada, rotas de auto-venda e rotas que se 

desenrolam de forma mais ou menos casuística. Para o planeamento das rotas, os clientes são 

agrupados em três grupos distintos consoante a frequência com que efectuam encomendas, 

em S quando fazem encomendas semanais, em Q quando são quinzenais e em M quando são 

mensais. Deste modo, as entregas são todas planeadas previamente numa tabela de vendas 

para os vários dias de uma determinada semana e para cada vendedor. Assim, o distribuidor 
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começa num armazém e dirige-se ao cliente mais próximo, não havendo entregas prioritárias, e 

assim sucessivamente, até regressar novamente ao armazém.  

Apesar de estar tudo bem planeado, se um veículo já iniciou a sua rota e há um novo pedido, 

este ainda é aceite se o veículo transportar baterias suficientes para os clientes pré-definidos e 

para o pedido inesperado. Isto implica uma reestruturação das rotas já definidas, pois para a 

empresa qualquer cliente é importante e quem precisa de uma bateria não está disposto a 

esperar muito para a receber. No entanto, isto acontece excepcionalmente e de modo a 

optimizar as rotas e os recursos disponíveis este facto não vai ser contemplado no modelo de 

optimização a desenvolver no âmbito desta dissertação. 

Normalmente, os prazos de entrega aos clientes não excedem as 24 horas após a realização 

do pedido, o que implica uma boa cobertura do território nacional de modo a estar mais 

próximo dos clientes. Este facto é muito importante para a captação de clientes, pois quando 

uma pessoa precisa de uma bateria, quere-a o mais rapidamente possível, não estando 

disposta a esperar. Assim, se uma bateria da Autosil não se encontrar disponível no sítio certo 

e à hora certa, o cliente irá comprar uma bateria da concorrência. Deste modo, para conseguir 

uma elevada eficácia no serviço de entrega ao cliente é fundamental uma boa cobertura do 

território de modo a estar mais próximo dos clientes. Também para a empresa todas as 

encomendas feitas pelos clientes, qualquer que seja a quantidade envolvida, têm que ser 

satisfeitas, não existindo uma quantidade mínima de baterias. 

A estratégia de auto-venda é a mais recorrente, já que a responsabilidade da entrega das 

baterias aos clientes finais é da própria empresa. Assim, garante que o serviço prestado tem os 

padrões de qualidade pretendidos, tem mais flexibilidade e é um serviço mais personalizado, o 

que vai de encontro à imagem associada a esta empresa, sempre muito próxima dos seus 

clientes. 

Distribuição em Lisboa 

O presente trabalho irá incidir sobre a distribuição a efectuar na zona de Lisboa, como já foi 

referido. Neste distrito a operação de distribuição é particularmente problemática devido à 

dificuldade de estacionamento junto dos clientes, pois a maioria são oficinas que se localizam 

em ruas estreitas e de difícil acesso. Como tal, isto restringe o tamanho dos veículos para 

efectuar a entrega e a recolha das baterias nesta zona. Para além disso a distribuição deve 

seguir o horário de funcionamento do centro de distribuição, apesar de não ser muito rígido, 

normalmente começa às 9h e termina às 18h30, havendo uma pausa das 13h às 14h30 para o 

almoço do condutor, já que também nessa hora a maioria das oficinas se encontram fechadas, 

tendo assim uma duração de 8 horas diárias. 

A A. A. Silva tem uma lista muito vasta de clientes neste distrito e esta é bastante variável ao 

longo dos vários anos. Considerando o ano de 2008, a empresa tem uma lista de clientes com 



 9 

um total de 2332. É de notar que as quantidades de baterias encomendadas neste ano variam 

desde uma bateria até 2437, bem como as baterias recolhidas que, por sua vez, variam desde 

nenhuma até 5090. 

 

2.3 - Transportes 

Actualmente os transportes são integralmente assegurados por meios internos na distribuição 

secundária e são-no maioritariamente na distribuição primária. Contudo, quando as 

encomendas são muito grandes e não há a capacidade necessária, é subcontratada a empresa 

Transporta. O tipo de transporte contratado varia consoante a necessidade, podendo ser 

veículos com diferentes capacidades. 

A frota da empresa é heterogénea, cada armazém regional tem um determinado número de 

veículos com diferentes capacidades de transporte. A frota do armazém de Lisboa é constituída 

por oito veículos, com diferentes capacidades e a cada veículo está atribuido um e um só 

condutor. O número de baterias que pode ser transportado por um veículo, revela-se uma 

restrição, na medida em que considerando que uma bateria pesa em média 19 kg, o volume 

disponível do veículo não se revela um constrangimento, mas a carga máxima imposta 

legalmente. A relação entre o tipo de veículo e a quantidade de baterias que pode transportar 

está descrita na tabela 3, bem como outras características essenciais de cada veículo.  

Tabela 3 – Caracterização da frota de Lisboa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como está descrito na tabela 3, os veículos podem ser utilizados tanto na distribuição, como 

para auto – venda.  

Marca Peso (Kg) Baterias médias Utilização 

Fiat Dobló 740 31 Auto Venda 

Fiat Dobló 740 31 Auto Venda 

Fiat Dobló 740 31 Auto Venda 

Fiat Dobló 740 31 Auto Venda 

Fiat Dobló 740 31 Auto Venda 

Ford Transit 1559 82 Distribuição 

Ford Transit 1559 82 Auto Venda 

Ford Transit 1559 82 Distribuição 
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Todo o processo de distribuição é controlado por um sistema de gestão de frotas fornecido pela 

empresa INOSAT. De modo a tornar a gestão da frota mais eficiente, este sistema utiliza 

tecnologias como o GPS (Global Positioning System) e o GSM (Global System for Mobile 

Communications) para localizar e transmitir informação sobre os veículos, em tempo real. 

Assim, é possível obter os mais variados relatórios, incluindo até as paragens efectuadas por 

cada veículo tanto para efectuar vendas como para descanso.  

 

2.4- Objectivos 

O objectivo principal do presente trabalho consiste em desenvolver um modelo de apoio à 

decisão que permita optimizar as rotas de distribuição e a frota da empresa A. A. Silva. 

Pretendem-se minimizar os custos associados à operação de distribuição, mantendo a rapidez 

na satisfação dos pedidos dos clientes, a elevada capilaridade e consequente flexibilidade na 

distribuição tão característica desta empresa. Deste modo, o modelo terá que ter em conta os 

custos de transporte, o fluxo de produtos para os vários clientes, ou seja, o volume que cada 

cliente encomenda, já que a empresa aceita qualquer encomenda mesmo quando se trata 

apenas de uma bateria. A recolha de sucata e de baterias para recarregar também será tida 

em conta, no entanto, com vista à optimização dos recursos, considera-se que é aproveitada a 

viagem de regresso para o centro de distribuição, sendo necessário considerar a capacidade 

disponível do veículo nesse momento. Dado que os clientes são visitados não só para entrega 

e recolha de baterias, o modelo tem também que ter em conta a visita a esses clientes pelos 

mais variados motivos. 

Dada a complexidade deste problema, será apenas analisada a zona de Lisboa que, tal como 

já foi referido, conta com um total de 2332 clientes. Este número de clientes é muito variável e 

muito elevado, pelo que estes serão agrupados em clusters numa determinada zona de 

entrega e assim serão definidas as rotas para serem efectuadas pelos condutores. As 

distâncias e o tempo necessários para percorrer desde o armazém até chegar aos vários 

clusters de clientes terão que ser analisados, bem como entre os vários clusters. Também se 

pretende estudar o número de veículos necessário para efectuar o plano de distribuição que irá 

ser formulado.  
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3 - Revisão Bibliográfica 

Segundo Eilon, S. et al. (1971), a logística pode ser definida como o fornecimento de bens e 

serviços desde o ponto de oferta até ao ponto de procura.  

Como afirma Bodin, L. et al. (1983), um sistema logístico engloba todo o processo que se inicia 

com o movimento das matérias-primas e de todos os inputs necessários para o processo de 

fabrico desde os fornecedores, a sua conversão em produtos acabados nas fábricas e o seu 

fluxo para os diversos armazéns ou centros de distribuição e, por fim, a sua distribuição para os 

clientes finais. Esta distribuição para ser eficaz e eficiente, implica a tomada de decisões a três 

níveis: o estratégico, o táctico e o operacional. Primeiro, é necessário determinar o número e a 

localização das fábricas, dos armazéns e dos centros de distribuição, o que consiste em 

decisões estratégicas. Ao nível táctico, encontram-se os problemas relacionados com o 

tamanho da frota e com o mix de produtos a colocar em cada armazém. Por último, as 

decisões operacionais estão mais relacionadas com a gestão do dia-a-dia da empresa, ou seja, 

a determinação das rotas e o escalonamento dos condutores pelos vários veículos.  

 

3.1 - A importância do Vehicle Routing Problem na actualidade  

A nível operacional e na definição do planeamento de rotas, o vehicle routing problem (VRP) 

tem sido estudado intensivamente depois de se ter percebido a sua grande aplicabilidade em 

muitas situações reais. Tarantilis e Kiranoudis (2002), analisaram a forma de optimizar a 

distribuição de leite fresco, já Amponsah e Salhi (2004) e Kima, B. et al. (2006), estudaram a 

recolha e gestão de desperdícios. Também Shen, Z. et al. (2007), analisaram problemas de 

routing relacionados com emergências em larga escala, como desastres naturais e ataques 

terroristas, nos quais grandes quantidades de, por exemplo, medicamentos têm que ser 

entregues em pouco tempo e em áreas bastante dispersas. 

Neste sentido, o desenvolvimento de modelos para a resolução destes problemas assume 

assim um papel muito importante na optimização de situações que fazem parte do nosso 

quotidiano. 

 

3.2 - Definição de VRP 

As questões relacionadas com o planeamento de rotas com vista à melhoria do serviço de 

entrega ao cliente e à redução dos custos associados à operação de distribuição são 

conhecidas por Vehicle Routing Problems (VRP). Dada uma frota de veículos com capacidade 

uniforme, um centro de distribuição comum e diferentes clientes que constituem pontos de 
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procura, o VRP pretende encontrar o conjunto das rotas que simultaneamente minimiza o custo 

total e permite satisfazer toda a procura (Tavares, J. et al., 2002). As rotas devem ser 

planeadas tendo em conta algumas restrições como o facto de cada cliente só poder ser 

visitado uma única vez e por um só veículo. Todas as rotas devem começar e acabar no centro 

de distribuição e a procura total dos vários clientes pertencentes a uma determinada rota, não 

pode exceder a capacidade do veículo escalonado para efectuar essa mesma rota (ver figura 

3). 

Estes problemas têm assim o objectivo de minimizar os custos operacionais que involvem, 

normalmente, a redução do número de veículos que constituem a frota da empresa e a 

distância ou tempo totais de viagem (Braysy, O. et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Representação de um VRP. 

 

O VRP é um problema de optimização complexo que pode ser considerado como a junção de 

outros dois problemas também muito conhecidos, são eles o Traveling Salesman Problem 

(TSP) e o Bin Packing Problem (BPP). O primeiro consiste num problema no qual um vendedor 

pretende encontrar o caminho mais curto, que corresponde ao menor custo desde a sua 

cidade, visitando todos os clientes exactamente uma única vez e, por fim, retorna ao sítio de 

onde partiu. O BPP consiste em agrupar um conjunto de itens num número de caixas de modo 

a que o peso e o volume totais não excedam um determinado valor pré-definido.  

- Definição do modelo matemático de um VRP simples 

De seguida apresenta-se uma definição matemática do VRP simples baseada na que foi 

encontrada na literatura, essencialmente de Toth e Vigo (2002). 

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

vértices que correspondem aos pontos de procura, em que v0 corresponde ao único centro de 

Centro de 
Distribuição 
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distribuição com uma procura fictícia d0 = 0 e os restantes pontos são os clientes, cuja procura 

qi é conhecida. O conjunto A = {(vi, vj) : vi, vj   V, i ≠ j} é o conjunto de arcos que ligam esses 

vértices. A estes arcos está associada normalmente, uma matriz simétrica de custos C que 

representa a distância ou o tempo de viagem entre os vários vértices, na qual o custo de ir do 

vértice i para o vértice j é igual ao do sentido inverso, ou seja, cij = cji. No entanto, pode 

acontecer que a matriz seja assimétrica, pois há estradas de apenas um sentido. 

Sendo um VRP simples, existe uma frota constituída por k veículos de capacidade idêntica e é 

necessário garantir que algumas restrições são cumpridas, entre elas:  

 A quantidade transportada por cada veículo a ser entregue aos vários clientes que 

pertencem à sua rota não pode exceder a sua capacidade;  

 Cada rota começa e acaba no centro de distribuição; 

 Cada cliente é visitado uma única vez e pertence a uma só rota; 

 Cada veículo é responsável por efectuar uma única rota. 

Assim, este problema tem como objectivo a determinação do conjunto de rotas que minimizam 

o custo total da actividade de distribuição.  

Para desenvolver este modelo, é necessário implementar uma variável de decisão binária Xi,j,k 

que assume o valor de 1 se o veículo k visitar o cliente i e depois o cliente j, ou seja, se o arco 

(i,j) pertencer à solução óptima e 0 no caso contrário. 

A função objectivo é minimizar o custo total, que pode ser dada pela equação seguinte: 

  

 min             (3.1) 

 
Sujeito a : 

  ,  1j      (3.2) 

Esta equação garante que o cliente é visitado uma única vez. 

 

 , kjini  ,,,...,2          (3.3) 

A equação (3.3) assegura a continuidade do movimento dos veículos, ou seja, quando um 

veículo chega a um cliente, tem que sair dele. 
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  k = 1,…,m    (3.4) 

Esta equação garante que a soma das quantidades a transportar por um veículo para os vários 

clientes não excede a capacidade máxima desse mesmo veículo. Sendo qi a quantidade 

requisitada pelo cliente i e Qk a capacidade máxima do veículo. 

 

   K = 1 , …, m       (3.5) 

Esta equação define se um determinado veículo parte do centro de distribuição. 

 

        , VS  ∖{0}; S ; K = 1,…,m              (3.6) 

A equação (3.6) elimina a criação de sub-rotas, sendo S um sub-conjunto dos clientes. 

 

  , K = 1, …, m        (3.7) 

 
Em alguns problemas pode ser dada a duração máxima Dk da rota percorrida por cada veículo. 

Deste modo, a equação (3.7) garante que o time-in-transit entre os pontos i e j, dado pela 

variável tij e o tempo necessário para a descarga de cada veículo no local i dado por ti não 

ultrapassam a duração máxima. 

Por último, é necessário garantir que a variável x é binária, ou seja que só assume o valor de 0 

ou 1, como traduz a equação (3.8) 

 Xijk = {0,1}  i, j = 1,…, n; K = 1,…,m      (3.8) 
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3.3 - Diferentes tipos de VRP  

Nesta secção serão apresentadas sucintamente algumas das principais variantes do VRP, 

começando pelo problema que foi pioneiro no estudo do planeamento de rotas de veículos. 

 

3.3.1 - Traveling Salesman Problem (TSP) 

O TSP é, sem dúvida, um dos problemas de optimização mais conhecido. Muitos 

investigadores têm vindo a pesquisar e escrever sobre este problema, durante décadas. A sua 

origem, tal como é referido por Dantzig, G. et al. (1954), não é certa, pois este problema foi 

discutido pelos matemáticos durante muitos anos. Porém, os primeiros estudos sobre este 

problema e a sua relação com a programação linear foram realizados por Robinson, J, em 

1949, Koopmans, T. em 1951, e mais tarde por Heller, I., em 1953 e Kuhn, H. em 1955.  

Este problema é normalmente designado por problema do caixeiro-viajante. O TSP tem como 

objectivo definir a rota que minimiza a distância a percorrer pelo caixeiro-viajante na sua tarefa 

de visitar um determinado número de cidades necessárias e, no final da viagem, tem que 

regressar à cidade de onde partiu. Pode ser então, considerado um VRP simples, pois são 

problemas com características semelhantes mas no TSP trata-se de um só veículo que visita 

um determinado número de cidades e cada uma é visitada apenas uma vez.. É necessário 

garantir que a capacidade deste veículo é igual ou superior à procura total de produtos pelas 

várias cidades visitadas.  

O TSP é aplicado nas mais variadas áreas, não só no planeamento de rotas. Segundo Gutin, 

G. e Punnen, A. (2002), uma dessas aplicações mais estudada é o escalonamento de 

trabalhos para uma determinada máquina. Assumindo que existem n jobs para serem 

processados sequencialmente numa determinada máquina e existe um custo de setup cij de 

processar o job j imediatamente a seguir ao job i. O problema consiste em encontrar a melhor 

sequência para processar todos os trabalhos de modo a minimizar os custos totais de setup. 

 

3.3.2 - Periodic Vehicle Routing Problem (PVRP) 

O Periodic VRP é uma variante do clássico vehicle routing problem, com a diferença que o 

planeamento das rotas é feito para um determinado período de tempo ao invés de ser apenas 

para um dia (Angelelli et al., 2002).  

Hemmelmayr, V. et al., (2008) estudaram um problema enfrentado por um banco de sangue na 

Áustria, que consistia em optimizar a entrega periódica dos sacos de sangue para os vários 

hospitais. Dado que anteriormente as rotas eram planeadas manualmente, a aplicação de 

técnicas de optimização para a determinação do conjunto de rotas óptimas para cada dia de 
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um período de tempo específico, permitiram uma redução, em aproximadamente, 30% dos 

custos totais. 

Tal como no VRP simples, neste caso a frota de veículos é homogénea e a sua capacidade é 

conhecida (Francis, et al., 2006). Cada veículo executa uma única rota em cada dia e a sua 

rota começa e termina no armazém. Os clientes podem ser visitados várias vezes durante o 

período de tempo definido, a sua procura diária é conhecida e tem de ser satisfeita numa única 

visita em cada dia, realizada por um único veículo. 

Este problema tem como objectivo a determinação do conjunto de rotas para cada dia do 

período de tempo pré-definido que minimiza a frota e a distância total (Vianna et al., 1999). 

 

3.3.3 - Multiple Depots Vehicle Routing Problem (MDVRP)  

No MDVRP a frota de veículos começa as suas rotas a partir de vários centros de distribuição, 

e no fim, retorna a esses mesmos centros. Como existem mais centros de distribuição, isto 

implica determinar quais os clientes que são servidos por cada armazém (Ho, W. et al., 2008). 

O objectivo tradicional deste problema é defenir o conjunto de rotas que minimizam o somatório 

da distância percorrida por todos os veículos, a partir dos vários centros de distribuição 

(Carlsson, J. et al., 2007). 

 

3.3.4 - Capacitated Vehicle routing Problem (CVRP) 

O CVRP é um dos problemas mais gerais no planeamento de rotas. Neste problema, uma frota 

de veículos homogénea serve um conjunto de clientes com uma procura conhecida 

antecipadamente, a partir de um único armazém. Existem algumas restrições, como no caso do 

VRP simples, tais como cada rota começa e termina no armazém, cada cliente só pode ser 

visitado uma única vez, pelo que a procura não pode ser dividida por diferentes veículos. A 

restrição principal deste problema é o facto de a soma da procura dos vários clientes atribuídos 

a cada rota não poder exceder a capacidade do veículo afectado para realizar esse percurso.  

O objectivo deste problema consiste em minimizar os custos totais, quer em termos do número 

de veículos da frota, como o tempo ou a distância de viagem das rotas, tendo em conta a 

capacidade de cada veículo. (Breslin, 1997) 

Este problema tem diversas extensões apresentadas na literatura, por vezes basta acrescentar 

uma restrição e obtem-se um outro tipo de problema de planeamento de rotas. Na figura 4, 

adaptada do livro de Toth, P.e Vigo, D., (2002), podem-se verificar as ligações entre alguns 

problemas, que se vão explicar de seguida, que surgem a partir do CVRP. 
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Figura 4 – Ligações entre alguns problemas de planeamento de rotas. 

 

 

3.3.5 - Vehicle Routing Problems with Backhauls (VRPB)  

Este problema inclui dois tipos de pontos: os de entrega onde os veículos entregam a 

quantidade pedida pelos clientes e os pontos de recolha que têm produtos a serem 

transportados de volta para o armazém. É necessário ter em conta que em cada rota todas as 

entregas têm de estar feitas antes de se proceder à recolha de qualquer produto para evitar a 

reorganização da carga do veículo (Jacobs-Blecha et al., 1998).  

O VRPB permite reduzir os custos de operação visto que se aproveita a capacidade do veículo, 

que anteriormente não era utilizada, quando este está a regressar ao armazém após ter 

realizado todas as entregas. As quantidades a serem entregues e recolhidas são fixas e 

conhecidas antecipadamente, as rotas começam e terminam no armazém, a frota de veículos é 

homogénea e é necessário ter em conta que a capacidade do veículo não pode ser 

ultrapassada.  

O objectivo do problema é determinar o conjunto de rotas que minimizam os custos e a 

distância total percorrida (Ghaziri et al., 2006). 
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3.3.6 - Vehicle routing problem with Time windows (VRPTW)  

Uma das extensões mais importantes do CVRP é o VRP com janelas temporais. Esta variante 

introduz uma restrição adicional, pois cada cliente é servido dentro de um determinado 

intervalo de tempo. Assim, quando um veículo chega a um cliente, só pode começar o serviço 

se o tempo a que chegou for maior ou igual ao do início da janela temporal. Se um veículo 

chegar antes do início da janela temporal, tem de aguardar. Por outro lado, depois de atender 

um cliente, a hora a que o veículo vai sair tem de ser menor ou igual ao fim do intervalo de 

tempo dado pelo cliente (Tavares, J. et al., 2002). Existem vários exemplos deste problema na 

vida real, como as entregas de correio postal e autocarros escolares. 

 

3.3.7 - Vehicle routing problems with Pickups and Deliveries (VRPPD)  

Este problema foi publicado pela primeira vez na literatura por Min, H., em 1989. Nesse 

trabalho, foi estudada a distribuição e recolha de livros entre um centro de distribuição e vinte e 

duas livrarias em Ohio. Para tal, existiam dois veículos com capacidade limitada e a operação 

de distribuição e recolha era efectuada diariamente. As livrarias foram agrupadas em dois 

grupos e para definir as rotas que optimizam esta operação, foram resolvidos dois problemas 

do tipo do caixeiro – viajante (TSP) separadamente, para cada veículo.  

A crescente preocupação com a protecção do meio ambiente conduziu a alterações 

significativas nos processos das empresas, quer ao nível da produção, reutilização das 

embalagens e dos próprios bens, como também ao nível da distribuição. Segundo Dethloff, J. 

(2001), estas alterações conduziram a que os bens passassem a ser transportados também na 

direcção inversa. Assim, o planeamento das rotas passa a incluir a distribuição dos bens e 

também a recolha de outros para serem reciclados ou reutilizados. 

Neste sentido, o VRPPD é um tipo de problema de planeamento de rotas no qual os clientes 

requerem uma determinada quantidade a ser entregue e outra a ser recolhida (Hoff, A. et al., 

2009). Neste problema a entrega e a recolha de produtos em cada cliente, processam-se 

apenas por um único veículo e num determinado instante, pelo que o cliente só pode ser 

visitado uma única vez. Deste modo, é necessário garantir que a quantidade de produtos que 

os clientes querem devolver não pode exceder a capacidade disponível do veículo. É 

usualmente considerado que as quantidades a entregar aos clientes saem de um centro de 

distribuição e as quantidades recolhidas são também levadas para o mesmo centro de 

distribuição, não havendo trocas de bens entre os clientes. 

O objectivo consiste em definir as rotas para uma frota de veículos homogénea que minimizam 

a distância total percorrida, de modo a que todos os pedidos de entrega e recolha sejam todos 

satisfeitos, tendo em conta a capacidade disponível de cada veículo (Berbeglia et al., 2007). 
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3.3.8 - Vehicle routing problems with Backhauls and Time Windows (VRPBTW)  

O VRPBTW envolve dois tipos diferentes de clientes, os que requerem uma quantidade de 

bens provenientes do centro de distribuição e outros que possuem uma determinada 

quantidade a ser entregue e armazenada no centro de distribuição. Em cada rota, a entrega 

dos produtos é toda efectuada antes de qualquer recolha, de modo a prevenir o rearranjo dos 

produtos dentro do veículo. Adicionalmente, cada cliente só pode ser visitado dentro de uma 

janela temporal específica. Os limites inferiores e superiores deste intervalo, definem 

respectivamente, o tempo mais cedo e o mais tarde para o ínicio do serviço, quer de entrega 

ou de recolha de bens, em cada cliente. O veículo não está autorizado a iniciar o serviço 

depois do limite superior da janela temporal. Caso o veículo chegue a um cliente antes do limite 

inferior, este incorre num tempo de espera. É necessário ter em conta que cada cliente é 

visitado uma única vez e a procura total de cada rota, tendo em conta a quantidade a ser 

entregue e recolhida, não pode exceder a capacidade do veículo. 

O primeiro objectivo deste problema consiste em definir o conjunto de rotas óptimas de modo a 

minimizar o número de veículos que constituem a frota. De seguida, para o tamanho da frota 

optimizado, pretente-se minimizar o tempo total, ou a distância total, das rotas necessário para 

satisfazer todos os clientes, dentro dos intervalos de tempo definidos (Cho, Y. e Wang, S., 

2005). 

Reimann, M. et al., (2002) definiu um exemplo de uma aplicação muito comum deste tipo de 

problema no mundo real, que consiste na distribuição de água mineral de um produtor para 

vários retalhistas. Neste caso, para optimizar o espaço livre dos veículos na viagem de retorno 

ao centro distribuição, é feita também a recolha de garrafas vazias, para posteriormente serem 

recicladas, desde os retalhistas até ao centro de distribuição. Em ambos os casos, quer na 

distribuição da água mineral, como na recolha das garrafas, estas operações encontravam-se 

restringidas aos horários de funcionamento do produtor e dos retalhistas. 

 

3.3.9 - Vehicle routing problems with Pickups and Deliveries and Time Windows 
          
 (VRPPDTW) 

O VRPPDTW consiste em satisfazer um conjunto de clientes que requerem uma quantidade de 

bens a ser entregue e outra a ser recolhida. Esta operação tem início num determinado centro 

de distribuição e termina no mesmo local. Assim, em cada local, em primeiro lugar ocorre uma 

operação de descarregar o veículo e entregar os produtos ao cliente e depois voltar a carregar 

o veículo com os bens recolhidos (Mitrovic-Minic, S., 1998). 
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Mais uma vez, é necessário garantir que a capacidade do veículo não é excedida e que cada 

cliente é visitado uma única vez e dentro da janela temporal definida.  

O objectivo deste problema é encontrar as rotas para uma frota de veículos homogénea que 

minimizam a distância total percorrida, de modo a que todos os pedidos de entrega e recolha 

sejam satisfeitos dentro do intervalo de tempo definido para cada cliente. 

Este tipo de problema descreve variadas situações da vida real, onde os veículos têm que 

viajar entre diferentes sítios para entregar ou recolher produtos e/ou prestar serviços. Por 

exemplo, o planeamento de rotas para os autocarros, os quais têm um horário pré-definido 

para chegarem às paragens para recolherem e entregarem os passageiros (Nanry, W. e 

Barnes, J., 2000). 

 

3.3.10 - Multi - Compartment Vehicle Routing Problem (MC-VRP) 

Neste problema há apenas um centro de distribuição que armazena um conjunto de produtos 

que têm de ser entregues aos clientes por uma frota homogénea de veículos constituídos por 

m compartimentos de capacidades limitadas. Cada compartimento do veículo está reservado 

para transportar um determinado tipo de produto. Assim, cada tipo de produto encomendado 

pelo cliente só pode ser entregue por um veículo. No entanto, se encomendar vários tipos de 

produtos, pode ser visitado por diferentes veículos em diferentes alturas do dia. 

O objectivo deste problema consiste em determinar o conjunto de rotas que permite satisfazer 

todos os pedidos ao mínimo custo (Fallahi, A. et al., 2008). 

3.3.11 - Open Vehicle Routing Problem (OVRP) 

Este problema é uma variação do CVRP no qual os veículos iniciam os seus percursos no 

centro de distribuição, mas não têm obrigatoriamente que terminar nele. Esta é uma situação 

bastante frequente para empresas que subcontratam a operação de distribuição (Li et al., 

2007). 

O objectivo deste problema é minimizar a distância total percorrida pelos veículos. 

3.3.12 – Vehicle Routing Problem  with Stochastic Demand 

Ao contrário de todos os outros tipos de VRP, neste caso a procura dos clientes não é 

determinística, ou seja, só é conhecida no momento da chegada ao ponto de entrega. Assim, a 

cada nó está associada uma variável que segue uma distribuição probabilística discreta que 

corresponde à procura desconhecida de cada cliente. Admite-se que no centro de distribuição 

encontra-se um número ilimitado de veículos com capacidades idênticas. 
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Deste modo, a definição prévia da rota pode ser alterada, pois ao fim de cada visita a um 

cliente é necessário decidir se o veículo tem a quantidade de produtos suficiente para 

satisfazer a procura do próximo cliente, ou se deve voltar ao armazém para carregar. Pode 

acontecer chegar a um cliente e não ter a quantidade necessária para satisfazer a sua procura 

toda, o que implica que terá que voltar ao armazém e depois regressar novamente ao cliente. 

O objectivo deste problema é minimizar o custo total incorrido por todos os veículos que 

começam no armazém, satisfazem a procura de todos os clientes e regressam ao mesmo 

armazém (Reimann, M., 2005). 

 

3.3.13 - Vehicle Routing Problem with Split Deliveries (VRPSD)  

O VRPSD assume que a procura de cada cliente pode ser satisfeita a partir de vários veículos, 

o que implica que cada cliente pode ser visitado mais do que uma vez e por mais do que um 

veículo. Assim, neste modelo é adicionada uma variável de decisão que define a quantidade de 

produto da procura total de um determinado cliente que cada veículo transporta (Archetti et al., 

2008). O objectivo é minimizar a frota de veículos e o tempo ou a distância total necessários 

para satisfazer a procura de todos os clientes. 

 

3.4 - Métodos de resolução de VRP 

O VRP é considerado um problem NP – Hard e durante os anos foram desenvolvidos vários 

métodos numa tentativa de encontrar a melhor solução possível. De seguida vão-se listar as 

várias técnicas encontradas na literatura, as quais se dividem em três tipos. 

Abordagens exactas – a solução procurada é aquela que alcança a melhor solução possível 

satisfazendo todas as restrições de modo a garantir que a solução identificada é a óptima. No 

entanto, os métodos exactos que foram desenvolvidos são normalmente demasiado 

demorados e apenas exequíveis para a generalidade dos problemas de pequena dimensão 

(aproximadamente com 100 clientes). Um exemplo de uma abordagem exacta é o método 

Branch and Bound. Este foi estudado, por exemplo, por Fisher (1994) e consiste 

primeiramente, no designado Branching, que dado um problema P em estudo, este é dividido 

em vários sub-problemas de menor dimensão, sendo a solução obtida através da resolução 

dos sub-problemas. Estas divisões são realizadas iterativamente, tendo em conta que os sub-

problemas devem ser mais fáceis de resolver do que o problema inicial e podem ser ilustradas 

numa árvore como mostra a figura 5. 
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Figura 5 – Árvore do método Branch and Bound. 

Definem-se também dois valores limite, um superior e outro inferior, dentro dos quais as 

soluções são analisadas. Se os valores de algum dos ramos da árvore, ou seja, da resolução 

de algum dos sub – problemas estiver fora destes limites estabelecidos, este é eliminado, 

consistindo esta operação no designado bounding. 

Uma das limitações destes métodos que visam a determinação de soluções óptimas para os 

problemas, é que raramente conseguem resolver modelos mais complicados num tempo 

computacional aceitável. Em consequência disso, o desenvolvimento de heurísticas ou 

metaheurísticas para a resolução de problemas, é cada vez mais usual. 

Heurísticas – estes algoritmos recorrem a uma estruturação matemática do problema e 

tipicamente produzem soluções possíveis e próximas do óptimo. Segundo Bodin, L. el al. 

(1983), estes métodos podem ser classificados em três tipos: 

 

 - Métodos construtivos que permitem construir gradualmente uma solução possível, próxima 

do óptimo a partir da matriz de distância ou de tempo entre os vários pontos. Como por 

exemplo o algoritmo dos Savings de Clark e Wright, desenvolvido no ano 1964. A ideia básica 

deste algoritmo, como o próprio nome indica, consiste em aproveitar a poupança que se pode 

obter, quer em termos de distância percorrida, como no tempo gasto e respectivo custo 

associado, quando se juntam duas rotas existentes. No instante inicial, os clientes encontram-

se todos individualmente ligados ao centro de distribuição, o que se traduz numa igualdade 

entre o número de clientes e o número de rotas, como se pode verificar na figura 6. 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Definição inicial das rotas no método dos Savings 
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Os Savings, ou as poupanças, são alcançadas, quando a ligação entre um ponto A e o 

centro de distribuição, bem como a ligação entre o mesmo centro de distribuição e um 

ponto B são quebradas, criando-se uma nova ligação entre estes dois pontos. Esta 

explicação encontra-se ilustrada na figura 7. 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Aplicação dos Savings. 

Os Savings só são válidos para ligações entre um dado ponto e o centro de distribuição, ou 

seja, no início ou no fim de uma rota, não se podendo adicionar pontos no meio de uma 

rota. 

Outros métodos utilizados são o Multi-Route Improvement Heuristics de Kinderwater e 

Savelsbergh (1997), o procedimento do vizinho mais próximo no qual se constrói a rota 

começando no centro de distribuição para um determinado cliente e depois o próximo a 

inserir é o que se encontra mais próximo e assim sucessivamente até retornar ao centro de 

distribuição. Deste conjunto de métodos, também fazem parte as heurísticas de inserção 

que permitem construir um conjunto de rotas possível através da inserção repetida de 

clientes ainda não alocados a nenhuma rota. Existem várias variantes quanto à escolha do 

próximo cliente a inserir e também em que parte da rota se deve colocar cada cliente 

(Campbell, A. e Savelsbergh, M., 2004). 

- Métodos de melhoramentos nos quais se escolhe aliatoriamente uma determinada rota 

do conjunto de rotas possíveis e com o objectivo de encontrar uma melhor, efectuam-se 

alterações nos locais a visitar até não se poder mais.  

 

- Métodos compostos permitem obter resultados muito próximos do óptimo. A ideia 

principal destes métodos é arranjar uma solução inicial bastante boa e depois aplicar 

métodos de melhoramentos para obter ainda melhores resultados. 

 

Meta-heurísticas – métodos que resolvem de forma genérica problemas de optimização, 

explorando as regiões mais promissoras do domínio da solução. Normalmente os resultados 
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atingidos com estes métodos são bastante melhores que os obtidos através das heurísticas. 

Fazem parte deste conjunto, métodos como os algoritmos genéticos (Ho, W., et al., 2008), e o 

simulated annealing. Este último algoritmo foi introduzido por Kirkpatrick, S. et al., em 1983 e 

consiste em criar soluções vizinhas e calcular a diferença de custo entre a solução vizinha e a 

solução actual. Deste modo, compara esta diferença com um valor limiar definido. Se a 

diferença calculada for menor do que o limiar, aceita a alteração para a solução vizinha. 

O algoritmo Tabu search (Fallahi, A. et al., 2008), é também uma meta-heuristics que utiliza um 

método de busca local, ou seja, a procura de novas soluções é efectuada na vizinhança da 

solução actual. Este algoritmo diferencia-se das outras meta-heurísticas por recorrer a memória 

para guardar as várias soluções. Outros exemplos são também o ant algorithm (Reimann, M., 

2005) e a programação por restrições (constraint programming) estudada por Shaw, P., (1998).  

 

3.5 - Conclusão 

Após a revisão de literatura e tendo em conta as características do caso real em estudo, 

decidiu-se aplicar um modelo matemático do tipo VRPPD com frota heterogénea ao problema 

em análise. Este modelo consiste num problema de planeamento de rotas de uma frota de 

veículos heterogénea, que começam e terminam no centro de distribuição. Os clientes a visitar 

poderão ter associada uma quantidade de produto a ser entregue e outra a ser recolhida. 

Como só podem ser visitados uma vez, a entrega e a recolha processa-se num dado instante e 

por um único veículo. 

O objectivo deste trabalho consiste em definir o conjunto de rotas óptimas que minimizam os 

custos totais, quer em termos do número de veículos que constituem a frota, como o custo 

associado à distância total percorrida nas viagens das rotas, tendo em conta a capacidade do 

veículo e de modo a que todos os pedidos de entrega e recolha sejam satisfeitos dentro do 

horário de trabalho dos distribuidores. 

Dado que se pretendem obter resultados óptimos, a metodologia de resolução do problema 

escolhida foi numa primeira fase dividir o problema em problemas mais pequenos e depois 

desenvolver um modelo de optimização através de uma linguagem de programação 

matemática no programa GAMS e aplicá-lo a cada sub-problema obtido. 
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4 – Desenvolvimento do Modelo  

Após a identificação do tipo de problema a desenvolver e com o objectivo de resolver o caso de 

estudo apresentado no capítulo 2, desenvolveu-se um modelo de optimização com vista à 

definição do conjunto de rotas óptimas e do número óptimo de veículos necessários para 

efectuarem os percursos. 

De seguida fez-se a validação do modelo com o objectivo de verificar a sua representatividade 

face ao problema real em estudo e assim avaliar a aplicabilidade dos resultados obtidos 

(rotasdefinidas, veículos, distância percorrida e tempo necessário). Nesta fase, estudaram-se 

também possíveis melhorias ao funcionamento do problema modelado, analisando diferentes 

cenários e efectuando uma análise de sensibilidade aos parâmetros utilizados. 

 

4.1 – Metodologia de Desenvolvimento  

Segundo Hillier, F. e Lieberman, G. (2006), o desenvolvimento de um modelo de optimização 

de um problema real requer a concretização de cinco etapas, como se encontra esquematizado 

na figura 8. 

Figura 8 – Abordagem à definição de um modelo de optimização. 

 

4.1.1 - Recolha de dados e definição do problema  

A recolha de dados é um passo  muito importante, na medida em que dependendo da 

qualidade dos dados recolhidos, os resultados irão ou não caracterizar da melhor forma o caso 

real, permitindo simultaneamente aprofundar o conhecimento do problema. Os dados a 

recolher no presente trabalho predem-se com a caracterização da frota, clientes, tempos de 

visita e custos associados 

Frota 

No caso dos veículos que constituem a frota da empresa é necessário caracterizar 

nomeadamente, o tipo de veículo (marca e modelo) e a sua capacidade máxima. Estes dados 
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já foram todos recolhidos e, como referido na descrição do caso de estudo, capítulo 2, estes  

encontram-se resumidos na tabela 2.  

Clientes 

Por outro lado, e no caso dos clientes importa definir a sua localização, incluindo a morada e o 

código postal, o nome ou o código de cliente. Tal como já foi referido, tendo em conta o ano de 

2008, existem 2332 clientes. Porém, a quantidade de baterias encomendada por cada cliente 

ao longo de um ano varia muito e a maioria dos clientes não chega a encomendar uma bateria 

por dia. Assim, para o presente trabalho foi escolhido como base para a recolha dos dados 

referentes aos clientes e respectivos valores de encomendas e recolhas de baterias, o mês de 

Janeiro de 2008, no qual se verificou o maior valor de procura do ano 2008. Deste modo, o 

número de pontos de entrega também varia em cada dia em que se efectua distribuição 

durante o mês considerado. Na tabela 4 estão descritos o número de clientes em cada dia de 

operação e, respectiva agregação em número de freguesias a visitar. 

Tabela 4 – Quantidade de clientes e de clusters a visitar em cada dia 

Dia  Nº de Clientes Nº de Freguesias 
2 98 40 
3 90 45 
4 101 47 
7 91 39 
8 101 45 
9 75 32 

10 89 39 
11 77 43 

14 84 35 

15 102 48 
16 72 33 
17 79 36 
18 116 50 
21 116 47 
22 112 49 
23 80 42 

24 92 41 
25 75 37 
28 88 33 
29 94 46 
30 93 43 
31 93 45 
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Os valores de baterias encomendadas e recolhidas durante este período em estudo também 

foram agregados por freguesia, para uma simplificação do problema em estudo. Como se pode 

verificar, a quantidade de dados envolvidos neste problema é enorme e a complexidade de um 

problema de optimização aumenta exponencialmente com a introdução de mais inputs. O 

número de clientes para cada dia, a sua localização e a quantidade de baterias a entregar e/ou 

a recolher em cada cliente implicam a introdução de muitas variáveis no modelo de 

optimização. Por esta razão, a agregação dos dados é essencial para simplificar o problema.  

Dada a proximidade dos clientes, decidiu-se agregar por freguesias, ou seja, todos os clientes 

que pertencem à mesma freguesia, são substituídos por um único local, o centro dessa mesma 

freguesia. Do mesmo modo, todas as baterias a entregar e a recolher são agregadas da 

mesma forma. 

Tendo em consideração o impacto desta decisão nos resultados obtidos, foi escolhido agregar 

em freguesias, já que é unidade pequena e assim o seu impacto nos resultados será menor. 

Na tabela 5, encontram-se resumidos os valores das quantidades de baterias a entregar e a 

recolher em cada dia.  

Tabela 5 a) – Quantidade de baterias a entregar e recolher, por dia 

     
  Dia Entregas Recolhas  
  2 92 2  
  3 140 5  
  4 285 18  
  7 165 9  
  8 190 61  
  9 100 38  
  10 73 9  
  11 123 49  

  14 88 62  

  15 184 25  
  16 83 121  
  17 147 10  
  18 229 34  
  21 192 82  
  22 164 54  
  23 142 149  

  24 195 73  
  25 182 101  
  28 48 186  
  29 84 74  
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Tabela 5 b) – Continuação da quantidade de baterias a entregar e recolher, por dia 

     
  Dia Entregas Recolhas  
  30 165 57  
  31 171 27  
     

 

Porém, nem todas as freguesias têm baterias para entregar ou recolher, pois tal como já foi 

referido, um cliente pode ser visitado pelos mais variados motivos (conferência de stock à 

consignação, assistência técnica, recolha de reclamações, entre outros) não só para entregar 

e/ou recolher baterias. Para se perceber a quantidade de freguesias onde isto acontece, foi 

resumido na tabela 6 o número de freguesias nas quais não se verificou entrega nem recolha 

de baterias, para cada dia da operação de distribuição, durante o mês considerado.  

 

Tabela 6– Quantidade de freguesias onde não se efectua entrega nem recolha de baterias 

    
  Dia Nº Freguesias   
  2 18  
  3 19  
  4 16  
  7 16  
  8 17  
  9 17  
  10 17  
  11 24  

  14 11  

  15 11  
  16 10  
  17 16  
  18 8  
  21 9  
  22 13  
  23 14  

  24 11  
  25 4  
  28 8  
  29 11  
  30 13  
  31 16  
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Após a agregação dos clientes em freguesias, pode-se verificar que o número de pontos de 

visita continua a ser bastante elevado. Deste modo, optou-se por aplicar o modelo p-mediana 

que permite dividir o problema em sub-problemas menores, agregando os pontos de visita num 

determinado número de grupos pretendido, de modo a minimizar a distância total a percorrer. A 

aplicação deste modelo divide as freguesias de uma forma lógica, na medida em que tem o 

mesmo objectivo que o modelo a desenvolver, ou seja, a minimização das distâncias a 

percorrer, o que permite minimizar os custos de transporte.  

A fim de determinar a distância e o tempo necessários para percorrer a viagem entre os vários 

pontos de entrega e desde o centro de distribuição até esses pontos, foi utilizado o site do 

Google Maps (1) que define a melhor rota entre dois pontos, fornecendo os valores 

aproximados da distância e do tempo da viagem entre esses mesmos pontos. Deste modo, 

para cada dia de distribuição do mês considerado, é construida uma matriz com as distâncias, 

em km, entre todas as freguesias construindo-se de seguida duas matrizes, uma com a 

distância e outra com o tempo de viagem, em minutos, para cada sub-problema encontrado 

com o modelo p-mediana (ver capítulo 5), uma com a distância e outra com o tempo de 

viagem. No anexo 2 encontra-se a matriz distância entre todos os clusters, a utilizar no modelo 

p-mediana, para o dia 2 de Janeiro de 2008. No anexo 3 apresentam-se as matrizes 

construidas para esse mesmo dia para todos os sub-problemas considerados. 

Tempos de visita 

Quanto ao tempo gasto em cada cluster para efectuar a entrega e recolha das baterias, este é 

dividido em duas partes distintas:  

 tf – O tempo fixo necessário para tratar de questões administrativas em cada dia, 

considera-se que assume o valor aproximado de dez minutos. Esta constante engloba, 

essencialmente, o tempo necessário para o preenchimento de uma folha na qual se 

escreve o número de cada cliente visitado e o motivo de cada visita. No caso de se 

efectuarem entregas e/ou recolhas de baterias, as quantidades envolvidas são também 

anotadas. 

 tv – O tempo variável em cada cluster depende do motivo pelo qual se realiza a visita. O 

tempo para descarregar e carregar em cada ponto de entrega é dependente do número 

de baterias a entregar e a recolher. Dado que estas operações são realizadas 

manualmente pelo distribuidor e este consegue descarregar duas baterias de cada vez, 

uma em cada mão, considera-se que é necessário aproximadamente, um minuto para 

entregar cada par de baterias. Do mesmo modo, ao efectuar a recolha por cada duas 

baterias que é necessário transportar para o veículo, considera-se o tempo aproximado 

de um minuto para cada par. No entanto, cada vez que o distribuidor entrega uma ou 

duas baterias, quando volta ao veículo para buscar mais baterias para ir entregar 

novamente, considera-se que nessa viagem até ao veículo, o distribuidor pode levar 



 30 

até duas das baterias que está a recolher, podendo assim optimizar o tempo gasto na 

entrega e recolha destas.  

 Quanto ao tempo gasto nas outras visitas, ou seja, para efectuar cobranças, recolher 

 reclamações e assistência técnica, são testados dois cenários diferentes. No primeiro 

 considera-se que o tempo médio destas visitas é de aproximadamente 10 minutos e no 

 segundo cenário assum-se o valor de 20 minutos. 

 Dado que o modelo tem os clientes agregados por freguesia, considera-se que é 

 necessário analisar estes dois cenários para decidir qual o que se melhor adequa à 

 realidade. Os valores deste tempo gasto em cada ponto de entrega para o dia 2 de 

 Janeiro, em cada cenário, encontram-se no anexo 4 

 

Custos 

Relativamente à frota, os custos relacionados com a manutenção dos veículos, que englobam 

por exemplo, eventuais avarias e respectivas reparações, o seguro e as amortizações do 

investimento, dependem do tipo de veículo. Deste modo, o Fiat Dobló apresenta um custo de 

365 € / mês e, por sua vez, o Ford Transit tem um custo de 465 € / mês.  

Quanto ao custo relativo ao consumo de combustível para o período de 01/01/2008 a 

31/01/2008, este depende do tipo de veículo. Assim, para o veículo Ford Transit, encontram-se 

resumidos na tabela 7 os valores relativos aos vários abastecimentos de combustível que este 

efectuou durante o mês considerado. 

Tabela 7 – Consumo de combustível do veículo Ford Transit. 

Litros Preço (€ / L) Valor (€) Quilómetros 

60,03 1,2 72,036 89.489 

67,03 1,2 80,436 90.115 

54,01 1,17 63,1917 90.578 

66,03 1,15 75,9345 91.138 

 

Pode-se observar que os custos totais com combustível durante o mês de Janeiro foram de 

291,6€ e a distância total percorrida foi de 1649 km, gastando numa média de 10,98L / 100Km. 

Deste modo, é possível calcular o custo de percorrer cada Km (CdistFORD), tendo em 

consideração os custos com combustível e o de manutenção deste veículo. 
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Cdist FORD = 
1649

4656,291 
 0,46 € 

 

Do mesmo modo, para o veículo Fiat Dobló, encontra-se a mesma informação resumida na 

tabela 8. 

Tabela 8 – Consumo de combustível do veículo Fiat Dobló. 

Litros Preço (€ / L) Valor (€) Quilómetros 

58,89 1,2 70,668 53.678 

55 1,2 66,000 54.441 

56,67 1,16 65,737 55.170 

 

Neste caso, os custos totais com combustível durante o mês de Janeiro foram de 202,4€ e a 

distância total percorrida foi de 1492 km, apresentando um consumo médio de 7,63L / 100Km. 

Assim, pode-se calcular o custo de percorrer cada Km deste veículo. 

Cdist FIAT = 
1492

3654,202 
 0,38 € 

 

4.1.2 - Formulação matemática do problema 

O próximo passo consiste no desenvolvimento da formulação matemática do problema em 

análise, o que implica definir índices, parâmetros, variáveis de decisão bem como construir a 

função objectivo que exprima os objectivos a atingir e, por fim, as restrições que traduzem as 

limitações e especificidades do caso de estudo. 

Considere-se um conjunto n de pontos (clusters) que tem associada a cada um, uma 

quantidade qi  de baterias a serem entregues e outra ri  a serem recolhidas, com i    {1...n}. 

A frota é constituída por m veículos com diferentes capacidades de baterias que podem 

transportar. Para um veículo se deslocar de um local i, i {0...n} até outro local j, j {0...n}, 

implica um tempo de viagem t_viagemij e uma distância a percorrer d_viagemij, sendo o local i = 

0, o centro de distribuição. 

A cada rota é atribuído um veiculo v, v  {1...m},que possui uma capacidade máxima dada por 

capv. Cada veículo irá visitar um conjunto de clusters e satisfazer todos os seus pedidos. 
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A duração do tempo de entrega e recolha das baterias é constituído por uma parte fixa e outra 

variável. A primeira, dada por tf, corresponde ao tempo para preencher os processos 

administrativos e a segunda, tvi depende do número de baterias a entregar e a recolher em 

cada cluster. 

Podem-se, agora, identificar os índices, os parâmetros, as variáveis e as diversas funções. 

- Índices: 
 
i – Local visitado 

j – Local a visitar 

v – Veículo 

 

- Parâmetros: 
 

 qi - Quantidade de baterias a entregar no local i. 

 ri – Quantidade de baterias a recolher no local i. 

 maqri – Valor máximo entre baterias a entregar e a recolher em cada freguesia. 

 capvv - Capacidade máxima do veiculo v, em quantidade de baterias que pode 

transportar. 

 cdistv - Custo unitário de percorrer um km por cada veículo, em € / Km. 

 tvi - Tempo variável de entrega e recolha das baterias, no local i, em minutos. 

 d_viagemij - Distância entre o local i e o local j, em Km. 

 t_viagemij - Tempo de viagem entre o ponto i e j, em minutos. 

 tf – Tempo fixo para tratar de questões administrativas numa operação de distribuição, 

em minutos. 

 ttotal – Tempo diário disponível para a operação de distribuição, em minutos.  

 

 

 

- Variáveis  
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Variáveis de Decisão: 

 xijv – É uma variável binária que toma o valor 1 se o veículo v visitar o cluster i e depois 

seguir para o cluster j, caso contrário tomará valor 0. 

 vfv – É uma variável binária que assume o valor 1 se o veículo v efectuar uma rota e o 

valor 0 no caso contrário. 

Variável Livre: 

 z – Variável apenas presente na função objectivo, assume o valor do custo mínimo 

encontrado. 

Variáveis Positivas: 

 distotalv – Esta variável é necessária para guardar o valor da distância total percorrida 

por cada veículo. 

 tetotalv – É uma variável que guarda o tempo total necessário para efectuar o plano de 

distribuição calculado para cada veículo. 

 
- Função objectivo: 

 

Min                (4.1)

  

 

Esta função minimiza o custo de percorrer a distância total das rotas definidas através do 

somatório da multiplicação da distância entre dois pontos, a variável binária que indica se 

algum veículo percorre ou não esses pontos e o custo de percorrer cada km. 

 

Restrições 

 

,  j = centro de distribuição v        (4.2) 

 

 

Esta equação garante que todas as rotas, caso existam, começam no centro de distribuição. 
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, j = centro de distribuição  v           (4.3) 

 

A equação (4.3) garante que todas as rotas, caso existam, terminam no centro de distribuição. 

 

,  1j              (4.4) 

 

A equação (4.4) garante que a chegada a cada cliente é realizada por um único veículo. 

 





ji v

jivx 1  , 1j              (4.5) 

Esta equação assegura que a saída de cada cliente é efectuada por um único veículo. Assim, 

as equações (4.4) e (4.5) definem que para todas as rotas, cada cliente só vai ser visitado uma 

vez. 

 

 

,  vi               (4.6) 

 
A equação (4.6) assegura o movimento dos veículos dentro da sua rota, ou seja, quando um 

veículo chega a um ponto de entrega, tem que obrigatoriamente sair desse ponto e partir para 

para o próximo.  

 

 

, v                   (4.7) 

 

Esta equação garante que o veículo que faz determinada rota consegue lidar com todos os 

clientes, verificando-se a limitação da capacidade do veículo através da quantidade mais 

elevada entre os pedidos e as recolhas para cada cliente. Deste modo, nenhum veículo visita 

mais clientes do que os que a sua capacidade permite. 

 

 ,  vji               (4.8) 

 
A equação (4.8) define se um veículo é necessário para a operação de distribuição sendo 

permitido que este não saia do armazém. Se o veículo sair, este só pode efectuar uma única 

rota. 
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,  v                         (4.9) 

 

Esta equação garante que o time-in-transit entre os pontos i e j, dado pela variável t_viagemij e 

o tempo necessário para toda a operação de distribuição para cada veículo no local i, que é 

dado pela soma do tempo fixo para tratar de questões administrativas e o tempo variável de 

entrega e recolha das baterias, não ultrapassam o tempo disponível por dia para a operação de 

distribuição para cada condutor, representado pela variável ttotal, que são 8 horas diárias, isto 

é, 480 minutos. 

  

, VS  ∖{0}; S ; v = 1,…,m                        

(4.10) 

A equação (4.10) elimina a criação de sub-rotas, sendo S um sub-conjunto dos clientes  

  
i j

ijijvv viagemdxdistotal _ ,      v          (4.11) 

A equação (4.11) permite calcular a distância total percorrida por cada veículo. 

,    v                  (4.12) 

A equação (4.12) calcula o tempo total necessário, por cada veículo, para efectuar o plano de 

distribuição obtido com o modelo. 

 

4.1.3 – Procedimento para obtenção de soluções 
 
Depois da formulação do modelo matemático, segue-se a escolha do melhor procedimento 

para a sua resolução, normalmente baseado numa linguagem de programação. No presente 

trabalho, o modelo matemático foi implementado em linguagem GAMS. Este software recorre à 

optimização inteira mista, através do algoritmo ILOG CPLEX, para encontrar a solução óptima. 

 

4.1.4 – Validação do modelo 
 
Após a implementação do modelo no computador, este inevitavelmente tem falhas. Neste 

sentido, esta fase é de extrema importância já que inclui o teste e o aperfeiçoamento do 

ttotalxtftvviagemt ijvi
j

ij
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modelo de modo a corrigir o maior número de falhas possível, e assim permite aumentar a 

validade dos resultados obtidos.  

Deste modo, o modelo foi testado com um exemplo de menor dimensão, no qual constam 

apenas dez pontos de entrega (i1 a i10) e o centro de distribuição (i0), estando na tabela 9 o 

nome da cada freguesia a visitar e o respectivo índice.  As quantidades qi a serem entregues e 

as ri a serem recolhidas, encontram-se representadas na tabela 10, bem como o valor máximo 

entre estas duas quantidades, para cada cluster, e também o tempo variável, em minutos, 

necessário para efectuar as entregas e as recolhas em cada ponto.  

Tabela 9 – Freguesias a visitar 

    
 Índice Freguesias  
 i1 Alcântara  
 i2 Alto do Pina  
 i3 Alvalade  
 i4 Ameixoeira  
 i5 Beato  
 i6 Benfica  
 i7 Campo Grande  
 i8 Campolide  
 i9 Coração de Jesus  
 i10 Lapa  
    

 

Tabela 10 – Parâmetros dos pontos de visita 

 i1 I2 I3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 
Q 12 2 8 8 2 2 12 6 4 6 
R 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 

Maqr 12 2 8 8 2 2 12 6 4 6 
tv (min) 16 11 14 14 11 11 16 13 12 13 

 

Para este problema, foram considerados três veículos, cujas capacidades e o custo unitário de 

percorrer cada quilómetro, cdistv, se encontram na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Parâmetros dos veículos  

 v1 v2 v3 
capv 31 31 82 

cdis (€) 0.38 0.38 0.46 
 

A distância, em Km e o tempo, em minutos, necessários para a viagem entre os vários pontos 

de entrega, incluindo também o centro de distribuição, estão resumidos nas tabelas 12 e 13. 
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Tabela 12 – Tempo de viagem entre os vários pontos (em minutos) 

 I0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 
i0 0 17 21 23 20 27 19 17 14 16 17 
i1 17 0 12 13 13 14 15 11 5 12 5 
i2 21 16 0 6 16 8 17 10 10 9 16 
i3 21 15 4 0 13 10 15 8 11 10 17 
i4 23 17 14 13 0 16 13 10 14 18 21 
i5 27 18 11 11 19 0 20 15 17 14 15 
i6 20 17 18 16 16 24 0 13 16 19 20 
i7 18 12 6 5 9 13 11 0 9 10 15 
i8 12 6 9 11 12 17 13 9 0 6 8 
i9 16 13 9 10 16 13 17 12 6 0 9 

i10 19 7 17 19 19 14 20 16 8 11 0 
 

Tabela 13 – Distância de viagem entre os vários pontos (em Km) 

 I0 i1 i2 I3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 
i0 0 16.9 19.4 19.9 20.6 21.7 16 18 15.5 16.6 16.4 
i1 15.8 0 7.1 7.7 10.4 8.1 9.8 8 2.8 5.1 1.8 
i2 17.9 8.6 0 2.5 11.5 4.4 10.7 5 4.1 3.4 6.1 
i3 19 8.2 2 0 8.5 5.2 9.3 3.2 4.5 3.6 6.2 
i4 23 12.3 11.4 10.9 0 11.8 8.4 7.5 9.9 10.7 13.7 
i5 21 8.9 5.6 5.9 13.5 0 12.6 9.4 6.9 6 7.1 
i6 15.2 8 8.5 7.7 8.4 13.3 0 5.8 5.8 9.5 9.2 
i7 18.5 7.7 3.6 2.5 6.5 7.1 5.7 0 4.7 4.4 6.5 
i8 14.2 3.3 4.4 4.2 8.5 6.9 7.9 6.1 0 2.2 3 
i9 15.6 5.3 3.8 3.6 9.3 5.7 7.7 4.8 2.4 0 3.2 

i10 16.1 2.9 7.6 8.1 12.6 7.3 11.9 10.1 3.3 4.3 0 
 

Com a aplicação do modelo, é possível concluir que são necessários apenas dois veículos 

para efectuar a operação de distribuição. As rotas definidas, de modo a minimizar os custos de 

transporte, satisfazendo todos os pedidos dos clientes, são as seguintes: 

Rota 1 (veículo 2) : i0 – i4 – i2 – i3 – i8 – i10 – i0 

Rota 2 (veículo 3) : i0 – i6 – i5 – i1 – i7 – i9 – i0 

Para uma melhor compreensão das rotas obtidas, encontra-se na figura 9 a sua representação 

geográfica. 
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Figura 9: Representação das rotas obtidas 

Algumas das estatísticas obtidas com a aplicação do modelo estão resumidas na tabela 14. 

Tabela 14 – Estatísticas do modelo 

Nº de variáveis Nº de equações Tempo de execução Função Objectivo 
373 224 358 3.578 seg. 52.53 € 

 

Neste caso, o custo total da operação de distribuição, incluindo a entrega e a recolha das 

baterias, assume um valor de 52.53 € para o dia considerado. É de notar que apesar de 

estarem três veículos disponíveis, apenas foram necessários dois, de modo a optimizar a 

utilização de cada um e minimizar os custos envolvidos. A distância total percorrida e o tempo 

total necessário para efectuar as rotas, foi respectivamente, pelo veículo 2 de 58.1 km e 203 

minutos, pelo veículo 3 foi de 66.2 km e 239 minutos. O modelo utilizado, em linguagem 

GAMS, encontra-se no anexo 5. 

 

4.1.5 – Aplicação do modelo 
 
No presente trabalho, como a complexidade de um problema de planeamento de rotas é 

crescente com o número de produtos e o número de clientes da empresa, é necessário 

proceder a algumas simplificações. 

Quanto aos produtos, como já foi referido, existem vários tipos diferentes, no entanto 

considera-se apenas um tipo de produto, baterias no geral, dado que não existem diferenças 

no transporte dos vários tipos e no cálculo do número de baterias que cada veículo pode 

transportar foi utilizada uma média de peso que considerava o mix total de produtos. Apenas se 

faz a distinção entre as baterias que são novas para serem entregues aos clientes e as 

baterias usadas para serem recarregadas ou para serem recicladas, constituindo o fluxo da 

logistica inversa.  
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No que diz respeito aos clientes, dado o elevado número existente, procede-se à agregação 

dos dados recolhidos por forma a organizar os clientes por freguesia. Deste modo, as rotas 

obtidas através do modelo irão indicar a ordem pela qual as várias freguesias deverão ser 

visitadas e não cada cliente. 

Dado que o número de freguesias continua a ser bastante elevado após a agregação e, 

consequente tempo computacional de resolução do modelo muito elevado também, é aplicado 

o modelo p-mediana de modo a dividir o problema em sub-problemas menores e de mais fácil 

resolução, sendo depois aplicado o modelo desenvolvido a cada grupo de clusters obtido pelo 

p-mediana. 

Assim, o modelo desenvolvido tem como input a informação filtrada a partir dos dados 

recolhidos e do modelo p-mediana. Tendo em conta as restrições associadas ao problema, 

permite definir as rotas óptimas e a frota de veículos necessária para efectuar esses percursos 

ao mínimo custo possível. 

 

4.2 – Conclusão 

No presente capítulo começa-se por apresentar os dados recolhidos sobre a empresa para 

assim se poder caracterizá-la. Nomeadamente sobre a constituição da frota, o número de 

clientes, a quantidade de baterias a entregar e a recolher, os custos de transporte associados a 

cada tipo de veículo e o tempo necessário para cada visita.  

O modelo é formulado matematicamente e procede-se ao teste e validação através de um 

exemplo com dez freguesias, para se confirmar que não há erros no modelo. Por fim, define-se 

como se vai aplicar o modelo. Dado que a complexidade de um problema de planeamento de 

rotas é crescente com o número de produtos e o número de clientes da empresa, é necessário 

proceder a algumas simplificações. Deste modo, os clientes são agregados nas freguesias a 

que pertencem, bem como as respectivas baterias a entregar e a recolher. No entanto, o 

número de pontos a visitar continua a ser bastante elevado, pelo que é necessário aplicar o 

modelo p-mediana de modo a dividir o problema em sub-problemas mais simples. A definição 

do modelo p-mediana e a apresentação dos resultados obtidos com este modelo, encontram-

se descritos no capítulo 5. 
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5 – Tratamento de Dados - Problema P-mediana 

Com o objectio de fazer uma agregação mais correcta dos clientes de forma a tornar o 

tratamento do problema em estudo viável aplicou-se ao conjunto de dados existente o modelo 

p-mediana, como previamente foi referido. 

O problema da p-mediana é um problema muito conhecido de localização, que consiste em 

localizar p infra-estruturas, ou seja, medianas, numa rede de modo a minimizar a soma total da 

distância a percorrer de cada ponto de procura na rede considerada, até à sua mediana mais 

próxima, tendo em conta que todos os clientes devem ser servidos. Deste modo, existem p 

infra-estruturas a serem localizadas numa rede constituída por n pontos de procura. A 

resolução deste problema permite determinar em que pontos as infra-estruturas devem ser 

instaladas e quais os clientes associados a cada uma das infra-estruturas, com o objectivo de 

minimizar a distância percorrida no total.  

A primeira formulação matemática deste problema, foi apresentada por Hakimi em 1964 e 

actualmente é muito conhecido como sendo um problema NP-Hard. 

Existem várias situações reais onde este problema se aplica, nomeadamente na localização de 

armazéns, de escolas, de ambulâncias, entre outros. Para além disto, o p-mediana pode ser 

utilizado para agrupar clientes, como é o caso do presente trabalho. Assim, para este caso de 

estudo, os pontos de procura a considerar são as freguesias e o modelo vai escolher as 

freguesias que serão consideradas as medianas e agrupar as restantes freguesias a essas 

medianas, de modo a minimizar a distância total de viagem entre as freguesias e a mediana a 

que cada uma fica associada. 

 

5.1 - Modelo matemático de um problema p-mediana 
 

Dado um determinado número p de infra-estruturas a localizar e um número n de pontos de 

procura que têm que ser satisfeitos, pode-se definir matematicamente o problema, identificando 

de seguida os índices, os parâmetros, as variáveis e as diversas funções. 

 - Índices 

 i, j – locais considerados. 

 

 - Parâmetros 

 dij – distância a percorrer do local i para o local j. 
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 p – número total de medianas a considerar. 

 

- Variável de decisão 

 xij – variável binária que assume o valor 1 se o local i está associado à mediana 

de local j e o valor 0 no caso contrário. 

 

- Função objectivo 

Minimizar 
 


n

i

n

j
ijij xd

0 0

       (5.1) 

A equação (5.1) permite minimizar o somatório da distância percorrida entre cada mediana e 

todos os pontos que lhe estão associados.  
 

 - Restrições 





n

i
ijx

1
1 ,     j          (5.2) 

A equação (5.2) garante que cada ponto j está associado a uma e a uma só ponto mediana. 





n

i
ii px

1
          (5.3) 

A restrição (5.3) permite que o número p de medianas a considerar seja respeitado. 

iiij xx   ,     j          (5.4) 

A equação (5.4) garante que os pontos são apenas ligados a pontos que sejam considerados 

medianas. As equações (5.2) e (5.4) são responsáveis por cada ponto j ser alocado a um e um 

só ponto i, que deve ser uma mediana. 

 1,0ijx  ,      ji,          (5.5) 

A equação (5.5) garante que a variável x é uma variável binária, só podendo assumir o valor 0 

ou 1. 
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Dispersão entre a distância física e a temporal
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5.2 – Aplicação do modelo p-mediana 

 

Para perceber qual o melhor critério a utilizar na função objectivo, a distância entre os vários 

pontos ou o tempo para percorrer essas viagens, foi efecuado um estudo da correlação entre 

estes dois parâmetros, isto é, tentou-se perceber se o tempo necessário para ir de um 

determinado ponto até outro está directamente relacionado com a distância a percorrer entre 

esses mesmos pontos considerados. Deste modo, esta análise foi realizada para o dia 2 de 

Janeiro de 2008, o primeiro em que se verifica a operação de distribuição no intervalo de tempo 

em estudo. Os resultados encontram-se esquematizados no gráfico presente na figura 10. 

Figura 10 – Gráfico de dispersão entre a distância e o tempo  

 

Ao ajustar uma função linear aos pontos dispersos, obteve-se um coeficiente de correlação 

com o valor de, aproximadamente, 0,9538. Isto indica que a correlação entre as variáveis é 

muito elevada, ou seja, o tempo necessário para ir de um ponto para outro está directamente 

relacionado com a distância a percorrer. Deste modo, as freguesias serão agrupadas tendo em 

vista a minimização da distância entre elas, dado que se fosse utilizado o tempo, os resultados 

não iriam variar muito.  

Quanto ao número de clusters a ter em conta, este não deve ser demasiado elevado, pois 

quanto mais se divide o problema em sub-problemas, maior a influência na optimização, pois o 

problema deixa de ser visto como um todo. Assim, o número de clusters deve ser o mínimo de 

modo a garantir a diminuição da complexidade do problema e, respectiva resolução num tempo 

computacional considerado aceitável. Para se perceber qual a quantidade a considerar, o 

modelo desenvolvido (VRPPD) foi testado para diferentes quantidades de pontos de procura e 

os resultados computacionais obtidos foram resumidos na tabela 15. 
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Tabela 15 – Variação dos resultados computacionais com o número de freguesias  

      

 Nº de Freguesias Nº de Variáveis Nº de Restrições Tempo de execução (s)  

 3 153 439,0 0,765  
 5 313 14.763,0 1,735  

  7 537 89.855,0 4,36  
  9 825 342.739 5,390  
  10 993  598.253,0 12,188   

  11 1177 988.071,0 19,578  
  12 1377  1.559.425,0  47,875   

 13 1593 2.369.531,0  4540,844   
      

 

Como se pode verificar, para os casos em que o número de freguesias é inferior a 9, a solução 

é obtida com um tempo de execução muito reduzido. Por outro lado, nota-se um aumento de 

complexidade quando a quantidade de freguesias é de 13. Assim, o número de freguesias a 

considerar deve ser de 9, 10, 11 ou no máximo 12. Dado que a quantidade de freguesias a 

visitar em cada dia varia, numa primeira fase aplica-se o modelo p-mediana utilizando um 

número p de medianas de modo a dividir o número total de freguesias numa quantidade 

considerada razoável. Por exemplo, para o dia 2 de Janeiro, o total de freguesias a visitar é de 

44, então utilizou-se um número de medianas igual a 4. Os resultados computacionais estão 

resumidos na tabela 16, a agregação está resumida na tabela 17 e representada na figura 11. 

Na tabela 16, as medianas de cada grupo encontram-se escritas a azul. 

 

Tabela 16 – Resultados computacionais da aplicação do modelo p-mediana ao dia 2 

Nº de variáveis Nº de equações Tempo de execução Função Objectivo 
2026 2071 0,078 (s) 431,4 
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Tabela 17 – Resultados do p-mediana para o dia 2 de Janeiro 

       
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4  

 Ajuda Carregado Venteira Vila Franca de 
Xira  

 Benfica Ota Cascais Lourinhã  
 Campo Grande Santo Estevão São D. de Rana Cercal  
 Lumiar Abrigada Agualva Peniche  
 Marvila A-dos-cunhados Belas Bombarral  

 
Nossa Senhora de 

Fátima Póvoa Santa Iria Cacém Santo onofre  

 Penha de França Samora Correia Rio de Mouro Santa Maria 
Óbidos  

 
Santa Maria Dos 

Olivais  Santa Maria e São 
Miguel Alhandra  

 
São Domingos de 

Benfica  São Pedro de 
Penaferrim   

 São João de Brito     
 São José     

 
São Sebastião da 

Pedreira     
 Damaia     
 Frielas     
 Loures     
 Moscavide     
 Portela     
 Odivelas     

 
Póvoa Santo 

Adrião     
 Famões     
 

 

A dispersão no espaço destes grupos obtidos encontra-se representada no gráfico presente na 

figura 11. 
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Dispersão espacial dos grupos obtidos
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Figura 11 – Dispersão espacial dos pontos de cada grupo obtido. 

 

Como se pode ver, dada a elevada proximidade dos clientes no centro de Lisboa, verifica-se 

um grande aglomerado de pontos, sendo 21 no grupo 1. Tal como já foi referido, é inaceitável 

aplicar o modelo a um conjunto de tantas freguesias. Assim, aplicou-se novamente o modelo p-

mediana apenas a este grupo. Dado que são 21 freguesias, optou-se por aplicar o modelo com 

apenas 2 medianas e os resultados obtidos encontram-se resumidos nas tabelas 18 e 19. 

Tabela 18 – Resultados computacionais para o modelo p-mediana aplicado ao grupo 1 

Nº de variáveis Nº de equações Tempo de execução Função Objectivo 
442 484 2,719 (s) 118,3 km 

 

Tabela 19 – Resultados do p-mediana para o grupo 1 

   
 Grupo 1.1 Grupo 1.2  
 Ajuda   Marvila   
 Benfica  Santa Maria Dos Olivais  
 Campo Grande  Moscavide   
 Lumiar  Portela  
 Nossa Senhora de Fátima  Frielas   
 Penha de França  Loures   
 São Domingos de Benfica Odivelas  
 São João de Brito  Póvoa Santo Adrião   
 São José  Famões   
 São Sebastião da Pedreira   
 Damaia   
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Para se perceber a localização no espaço dos dois grupos obtidos, apresenta-se na figura 12 o 

gráfico da dispersão dos pontos do grupo 1. 
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Figura 12 – Gráfico da dispersão dos pontos do grupo 1 

Como se pode observar, há uma clara concentração dos pontos constituintes de cada grupo, 

formando dois aglomerados. Este facto mostra como a aplicação do modelo p-mediana permite 

constituir grupos nos quais a distância a percorrer entre os vários pontos que o constituem é 

minimizada. 

O modelo p-mediana é aplicado para cada dia de distribuição, tendo por vezes que se aplicar 

novamente, como no caso do dia 2, no qual um dos grupos obtidos é constituído por um 

número elevado de freguesias. Assim, consegue-se diminuir a complexidade do problema e o 

modelo desenvolvido é aplicado a cada grupo obtido. Os resultados da aplicação do modelo 

desenvolvido são apresentados no capítulo 6.  

No anexo 6, encontram-se resumidos o número de subgrupos obtido para cada dia e a média 

das freguesias que constituem esses mesmos grupos. Nem todos os grupos são constituídos 

pelo mesmo número de freguesias, pois algumas localizam-se a distâncias muitos superiores 

em relação à sede, como por exemplo, Óbidos ou Vila Franca de Xira. Nestes casos, o p-

mediada agrega as freguesias que se encontram mais próximas, ficando um grupo com menor 

dimensão. Isto faz sentido, pois para efectuar as visitas a estes clientes, o tempo em viagem é 

muito superior. Como existe uma limitação de tempo para esta operação, as 8 horas, este 

condutor visita menos freguesias, dado que demora mais tempo para chegar aos clientes. 

Tendo em conta que a resolução deste caso de estudo implica uma elevada complexidade 

computacional, este foi dividido em sub-problemas de menores dimensões para assim 

proceder à sua simplificação. Isto foi possível através da aplicação do modelo p-mediana que 

procede à agregação dos pontos de visita em grupos de modo a minimizar a distância a 
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percorrer dentro de cada grupo. Assim, pode-se aplicar o modelo desenvolvido a cada 

subproblema obtido com e obter os resultados num tempo computacional razoável. 

5.3 - Conclusão 

A resolução de um problema de planeamento de rotas envolve uma grande quantidade de 

variáveis que aumenta com o o número de pontos a visitar, com o número de veículos e com a 

quantidade de restrições a considerar. Neste caso, o problema em estudo envolve uma grande 

quantidade de dados a introduzir no modelo. Assim, para se obterem resultados num tempo 

computacional razoável, recorreu-se à aplicação do modelo p-mediana.  

No presente capítulo este modelo foi definido e formulado matematicamente. O p-mediana é 

essencialmente um problema de localização, que consiste em localizar p infra-estruturas, ou 

seja, medianas, numa rede de modo a minimizar a soma total da distância a percorrer de cada 

ponto de procura na rede considerada, até à sua mediana mais próxima. Antes de aplicar o p-

mediana foi necessário perceber qual o número de medianas que deveria ser considerado para 

cada dia. Este não deve ser demasiado elevado, pois quanto mais se divide o problema em 

sub-problemas, maior a influência na optimização, pois o problema deixa de ser visto como um 

todo. E também não pode ser muito reduzido, pois assim o problema pode continuar a ser 

muito complexo. Assim, o modelo desenvolvido e formulado no capítulo 4, foi aplicado para 

diferentes quantidades de pontos a visitar e os resultados computacionais foram registados. 

Assim, é possível concluir que o número de medianas a utilizar para cada dia deve ser tal que 

divida a quantidade de freguesias do dia em questão, em grupos constituídos por 9, 10, 11 ou 

12 freguesias. Uma quantidade inferior revela-se demasiado simples e uma superior é muito 

complexa e a sua resolução demora muito tempo. 

O modelo p-mediana foi aplicado a todos os dias de distribuição de Janeiro de 2008 e os 

resultados obtidos foram apresentados. Pode-se verificar que os grupos obtidos formam 

aglomerados no espaço, o que permite concluir que realmente o modelo minimiza a distância a 

percorrer dentro de cada grupo.  

Deste modo, os dados encontram-se completamente tratados e o modelo VRPPD desenvolvido 

pode agora ser aplicado a cada grupo obtido neste capítulo. Os resultados desta aplicação 

apresentam-se no capítulo 6.  
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6 – Resolução do Caso de Estudo 

Depois de desenvolvido o modelo e de fazer o tratamento dos dados através da aplicação do 

modelo p-mediana a todos os dias em que se efectuou a operação de distribuição, para assim 

diminuir a complexidade computacional do problema em estudo, procedeu-se à resolução do 

problema real através da aplicação do modelo matemático desenvolvido, que se baseia num 

problema de planeamento de rotas com entregas e recolhas (VRPPD) e frota heterogénea. 

Um dos resultados do modelo indica a ordem pela qual as freguesias devem ser visitadas de 

modo a minimizar os custos associados a esta operação. Neste caso é necessário ter em conta 

que o tempo gasto em cada freguesia não pode ser apenas o tempo de entrega e/ou recolha 

das baterias, pois existem outros motivos para cada cliente ser visitado, tais como para 

recolher reclamações, efectuar cobranças, auto venda, conferir o stock à consignação e para 

prestar assistência técnica. Neste sentido, foram testados dois cenários, nos quais se varia o 

tempo variável associado à duração da visita em cada freguesia, de modo a perceber qual é 

que se adequa melhor à realidade. No primeiro cenário considera-se que em cada freguesia 

são necessários 10 minutos para efectuar quer recolha de reclamações, como auto venda, 

conferência de stock à consignação, cobranças e assistência técnica. No segundo cenário, 

considerou-se que este tempo era de 20 minutos, adicionando-se em cada caso, o tempo 

necessário para efectuar a entrega e/ou recolha das baterias 

Como já foi referido, o modelo foi aplicado a cada dia de operação, que no mês de Janeiro de 

2008, se verificou em 22 dias, que por sua vez se encontram divididos em 109 grupos no total. 

Esta divisão foi obtida, numa primeira fase pela agregação dos vários clientes nas suas 

respectivas freguesias e, numa segunda fase, através da aplicação do modelo p-mediana. 

Deste modo, constituíram-se grupos de, no máximo, 12 freguesias, para assim se poder aplicar 

o modelo e obter resultados num tempo computacional aceitável. 

Isto implica a aplicação do modelo num total de 109 vezes para cada cenário, correspondendo 

ao número de grupos obtido, ou seja, o modelo foi aplicado 218 vezes no total considerando os 

dois cenários em estudo.  

Os resultados computacionais da aplicação do modelo, nos dois cenários, encontram-se 

descritos na tabela 20. Os resultados apresentados são apenas relativos ao primeiro dia em 

que houve distribuição, no mês considerado, pois seria demasiado extenso apresentar os 

resultados para todos os dias de operação.  
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Tabela 20 - Resultados computacionais para o dia 2 de Janeiro 

  Nº 
Variáveis 

Nº 
Restrições 

Função 
Objectivo (€) 

Gap 
(%) 

Tempo 
execução (s) 

Grupo 1.1 Cenário 1 1.177 988.071 25,297 2,926 25,297 

 Cenário 2 1.177 988.071 23,864 2,204 24,407 
Grupo 1.2 Cenário 1 825 342.739 35,466 0 15,078 

 Cenário 2 825 342.739 35,466 0 28,406 
Grupo 2 Cenário 1 537 89.855 65,93 0 4,031 

 Cenário 2 537 89.855 65,93 0 1,687 
Grupo 3 Cenário 1 825 342.739 26,714 0 12,391 

 Cenário 2 825 342.739 26,714 0 5,641 
Grupo 4 Cenário 1 537 89.855 96,254 0 4,625 

 Cenário 2 537 89.855 96,254 0 1,968 
 

Em cada grupo, comparando os resultados para os dois cenários, não se verifica uma grande 

diferença, pois o número de veículos a utilizar nos dois casos é o mesmo, a única diferença é o 

aumento do tempo médio de cada rota.  

Igualmente, é possível constatar que o gap resultante após a aplicação do modelo aumenta 

com a complexidade do problema, ou seja, com o número de variáveis e de restrições. Para 

este dia pode-se verificar que a resolução para todos os grupos, exceptuando o grupo 1.1 é 

muito simples e rápida, pelo que o gap é de 0%. Para o grupo 1.1 existe gap e o tempo de 

execução é também superior do que em todos os outros casos, dado que este grupo é 

constituído por mais clusters, o que implica uma maior quantidade de variáveis e restrições, 

logo maior complexidade do problema. 

De seguida, apresentam-se os resultados obtidos nos dois cenários para cada dia, em termos 

de quantidade de veículos necessária para a distribuição, a distância total a percorrer por todos 

os veículos, a duração média de cada rota e os custos associados a esta operação de 

transporte divididos pelos dois tipos de veículos a utilizar. Efectua-se também uma comparação 

entre os resultados obtidos e o que se verificou na realidade. 

 

6.1 – Cenário 1 

 

No cenário 1, tal como já foi referido, o cálculo do tempo variável em cada freguesia, tem como 

base os 10 minutos necessários para efectuar as visitas aos clientes que não incluam entrega 

nem recolha de baterias. Caso se verifiquem entregas e/ou recolhas, esse tempo é adicionado 

ao tempo base.  
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Na figura 13, apresentam-se os resultados obtidos para o número de veículos necessário para 

cada dia, no cenário 1 e no caso real. 

 

Figura 13 – Gráfico com o número de veículos necessário para cada dia, no cenário 1. 

Como se pode observar, existe uma clara redução da quantidade de veículos necessária para 

efectuar a distribuição em todos os dias, com excepção ao dia 15, no qual são necessários os 

mesmos veículos. A aplicação do modelo permitiu uma redução de 38 veículos no total dos 

dias de operação, o que se traduz numa média de, aproximadamente, 2 veículos em cada dia. 

Esta constatação mostra a importância da aplicação dos problemas de planeamento de rotas a 

casos reais para a optimização dos recursos utilizados no transporte. A redução do número de 

veículos implica também uma redução na distância total a percorrer em cada dia, como se 

pode ver na figura 14. 
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Figura 14 – Gráfico que representa a distância total percorrida, em cada dia, no cenário 1. 

 

Como era de esperar a distância total a percorrer no caso real é muito superior à da situação 

modelada, não só através da optimização da definição das rotas, mas também pelo facto do 



 51 

número de veículos ter diminuido. Para se ter uma percepção do número de quilómetros 

efectuado em média por um veículo, no cenário modelado e no caso real, dividiu-se o a 

distância total percorrida pelo número de veículos utilizado e os resultados obtidos encontram-

se na tabela 21. 

Tabela 21 – Distância média percorrida por cada veículo no caso real e no cenário 1 

Dia Real VRPPD 
2 156,5 127,4 
3 152,6 154,3 
4 167,6 56,7 
7 150,0 86,4 
8 145,4 96,4 
9 171,6 185,9 

10 164,3 89,8 
11 155,0 110,0 
14 145,4 88,5 
15 159,6 112,6 
16 138,3 133,8 
17 164,7 202,6 
18 162,3 95,3 
21 112,3 104,2 
22 135,8 101,1 
23 143,1 109,1 
24 190,1 129,7 
25 122,0 110,3 
28 126,4 93,1 
29 147,0 127,2 
30 161,9 111,2 
31 198,3 135,3 

 

Pode-se verificar que na maioria dos dias, há uma pequena redução da distância percorrida por 

cada veículo no cenário modelado. É necessário ter em conta que o cenário real engloba as 

distâncias percorridas dentro de cada freguesia para visitar cada cliente e o cenário modelado 

não tem isso em consideração. Assim, considera-se que a distância percorrida, em média, por 

cada veículo no cenário modelado é muito próxima da realidade. Isto permite concluir que é 

possível garantir a satisfação de todos os clientes com um número menor de veículos, no qual 

cada um percorre em média o mesmo número de quilómetros do que no caso real. 

Para se comparar o tempo médio de cada rota nos dois casos em estudo, os resultados 

encontram-se esquematizados na figura 15. 
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Figura 15 – Gráfico com a duraçao média de cada rota, para cada dia, no cenário 1.  

Comparando os dois casos, verifica-se uma grande disparidade na duração média das rotas 

comparando o caso real com o caso modelado. No primeiro, a duração corresponde ao horário 

de trabalho dos condutores, ou seja, 8 horas diárias. No segundo, efectuando uma média de 

todos os dias, a duração tem o valor de 299,8 minutos, ou seja, aproximadamente 5 horas. 

Esta diferença de valores, pode ser devida ao facto de o tempo variável em cada freguesia 

considerado no modelo ser demasiado reduzido, pois em cada freguesia existem diversos 

clientes e o tempo necessário pode ser superior.   

Estas melhorias obtidas com a aplicação do modelo, apresentam um custo calculado com base 

no consumo de combustível de cada tipo de veículo, resumido na tabela 21. 

Tabela 22 a) – Custo total com a operação de distribuição no cenário 1 

Dia Custo total (€) 
2 248,228 
3 297,55 
4 163,43 
7 214,67 
8 279,62 
9 397,58 

10 211,16 
11 232,35 
14 207,18 
15 323,36 
16 226,09 
17 429,54 
18 264,40 
21 267,79 
22 250,43 
23 261,23 
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Tabela 22 b) – Continuação do custo total com a operação de distribuição no cenário 1 

Dia Custo total (€) 
24 381,15 
25 224,43 
28 149,79 
29 295,23 
30 287,11 
31 389,14 

 

A distribuição destes custos pelos dois tipos de veículos possíveis de utilizar, encontra-se na 

figura 16.  
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Figura 16 – Gráfico com a distribuição dos custos pelos veículos utilizados, no cenário 1. 

 

Apesar de não se ter informação sobre os custos que a empresa teve na realidade, é possível 

inferir que provavelmente conseguiu-se uma diminuição dos mesmos, já que o número de 

veículos necessário é menor, bem como a distância total percorrida. Isto resulta numa 

diminuição do custo com combustível, com a posse e manutenção dos veículos em questão. 

 

6.2 - Cenário 2 

 
No cenário 2 considera-se que o tempo variável base em cada freguesia é de 20 minutos, 

sendo depois adicionado o tempo para entregar e/ou recolher baterias, tal como no cenário 

anterior.  

Na figura 17 comparam-se os resultados obtidos com o que se verificou na realidade em 

termos de quantidade de veículos necessária para cada dia de distribuição. 
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Figura 17 – Gráfico com o número de veículos necessário para cada dia, no cenário 2. 

Neste caso obteve-se também uma redução do número de veículos necessário na maioria dos 

dias, exceptuando os dias 11, 15 e 29 nos quais é necessária a mesma quantidade nos dois 

casos em estudo. A aplicação do modelo permitiu uma redução de 28 veículos no total dos dias 

de operação, o que se traduz numa média de 1 veículo em cada dia. 

Do mesmo modo, espera-se obter uma diminuição da distância total percorrida, através da 

diminuição do número de veículos a utilizar. Na figura 18 pode-se comparar a distância total 

percorrida entre os dois cenários, agora em estudo. 
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Figura 18 – Gráfico que representa a distância total percorrida, em cada dia, no cenário 2. 

É possível confirmar que realmente a distância total percorrida no cenário modelado é menor 

do que na realidade. Isto deve-se essencialmente à diminuição da quantidade de veículos 

utilizada em cada dia. Para comparar a distância percorrida por cada veículo, em cada dia, 

estes resultados encontram-se resumidos na tabela 23. 
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Tabela 23 – Distância média percorrida por cada veículo no caso real e no cenário 2 

Dia Real VRPPD 
2 156,5 127,4 
3 152,6 137,4 
4 167,6 56,7 
7 150,0 86,1 
8 145,4 98,3 
9 171,6 185,9 
10 164,3 94,3 
11 155,0 87,8 
14 145,4 90,0 
15 159,6 118,0 
16 138,3 133,8 
17 164,7 183,3 
18 162,3 95,3 
21 112,3 104,5 
22 135,8 91,4 
23 143,1 110,2 
24 190,1 129,9 
25 122,0 102,9 
28 126,4 77,8 
29 147,0 114,8 
30 161,9 112,0 
31 198,3 147,3 

 

Mais uma vez, os valores são muito próximos do que se verificou na realidade. Apesar de 

aumentar o tempo variável em cada freguesia, o que se traduz num aumento do número de 

veículos em relação ao cenário 1, dado que cada rota só pode ter uma duração máxima de 480 

minutos ( 8 horas), verifica-se uma melhoria em relação ao que acontece na realidade. Os 

resultados relativos à duração média de cada rota encontram-se na figura 19. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19– Gráfico com a duraçao média de cada rota, para cada dia, no cenário 2. 

Duração média de cada rota

0

100

200

300

400

500

600

2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31

Dia

Te
m

po
 (m

in
ut

os
)

REAL
VRPPD



 56 

Comparando estes dois cenários, observa-se uma redução, não tão acentuada como com o 

cenário 1, pois agora é necessário mais tempo em cada freguesia, aproximando-se mais da 

realidade. 

Efectuando uma média de todos os dias, a duração diária tem o valor de 345,6 minutos, ou 

seja, aproximadamente 5 horas e 46 minutos. Comparando o cenário 1 com o 2, verifica-se, em 

termos da duração média da distribuição em cada dia, um aumento de apenas 46 minutos.  

Relativamente aos custos totais deste cenário, apresentam-se na tabela 24 os valores obtidos 

para cada dia através do modelo desenvolvido. 

Tabela 24 – Custo total com a operação de distribuição, para cada dia, no cenário 2 

Dia  Custo Total (€) 
2 248,228 
3 393,96 
4 163,43 
7 213,90 
8 284,79 
9 397,58 

10 234,24 
11 247,56 
14 210,41 
15 339,71 
16 226,09 
17 462,33 
18 264,40 
21 268,51 
22 257,68 
23 262,38 
24 382,02 
25 249,91 
28 185,19 
29 374,22 
30 289,45 
31 426,76 

 

 

Na figura 20, pode-se observar como os custos totais se dividem pelos dois tipos de veículos a 

utilizar. 
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Figura 20 – Gráfico com a distribuição dos custos pelos veículos utilizados, no cenário 2. 

 

Novamente, espera-se ter conseguido uma diminuição dos custos associados ao transporte, 

essencialmente devido à diminuição do número de veículos e da distância total a percorrer.  

 

 

6.3 - Comparação dos dois Cenários 

Para demonstrar as diferenças entre os dois cenários, de seguida comparam-se os resultados 

obtidos para o dia 11 de Janeiro, no qual se verificou uma alteração ao nível do número de 

veículos a utilizar e apresentam-se as rotas obtidas para este caso. 

Através do modelo p-mediana, as 43 freguesias a visitar neste dia foram divididas em 5 grupos 

que se encontram esquematizados na tabela 25. 
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Tabela 25 – Grupos obtidos pelo modelo p-mediana para o dia 11 

 

 

 Grupo 1.1 

Na tabela 26, apresentam-se as quantidades de baterias a entregar e a recolher, nas 

freguesias pertencentes ao grupo 1.1. 

Tabela 26 – Quantidade de baterias a entregar e recolher para o grupo 1.1 

Grupo 1.1 Entregas Recolhas 
Campo Grande  8 0 

Penha de França 1 0 
Sta Maria Dos Olivais 3 0 

São João de Deus 0 41 
Portela  0 0 

Prior Velho  0 5 
Sacavém  0 0 

Santa Iria Azóia  0 2 
S. João da Talha  4 0 

 

Na tabela 27, encontram-se os tempos variáveis necessários para efectuar as visitas às 

freguesias do grupo 1.1, para os dois cenários. 

 

Grupo 1.1 Grupo 1.2 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Campo Grande Bucelas Lapa Alcabideche Santo Estevão - 
Alenquer 

Penha de França Frielas Sta Maria de 
Belém Mafra Aldeia Galega da 

Merceana 
Sta Maria Dos 

Olivais Loures São Paulo Algueirão - Mem 
Martins Alhandra 

São João de Deus S. Antão do 
Tojal Damaia S.Maria e 

S.Miguel Vila Franca de Xira 

Portela Fanhões São Domingos 
de Rana 

São Pedro de 
Penaferrim Samora Correia 

Prior Velho Camarate Algés Terrugem Arruda dos vinhos 

Sacavém Venda Pinheiro Carnaxide   

Santa Iria Azóia Odivelas Linda-a-Velha   

S. João da Talha Póvoa Santo 
Adrião Belas   

 Famões Cacém   

 S. Pedro e 
Santiago Queluz   
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Tabela 27 – Tempo variável em cada freguesia para o grupo 1.1, nos dois cenários 

Freguesias Tv - Cenário 1 (min) Tv - Cenário 2 (min) 
Campo Grande  14 24 

Penha de França 11 21 
Sta Maria Dos Olivais 12 22 

São João de Deus 31 41 
Portela  10 20 

Prior Velho  13 23 
Sacavém  10 20 

Santa Iria Azóia  11 21 
S. João da Talha  12 22 

 

Os resultados computacionais obtidos com a aplicação do modelo a este dia, encontram-se 

resumidos no tabela 28. 

Tabela 28 – Resultados computacionais para o grupo 1.1 do dia 11 de Janeiro. 

Cenário Nº Variáveis Nº Restrições Função Objectivo (€) Gap (%) 
Tempo de 

execução (s) 
1 825 342739  32,568  0  5,688  
2 825 342739  32,568  0  5,547  

 

 

Para o cenário 1, a rota obtida foi a seguinte: 

Sede -> Campo Grande (i1) -> Sta Maria Dos Olivais (i3) -> Portela (i5) -> Sacavém (i7) -> Sta 

Iria da Azóia (i8) -> S. João da Talha (i9) -> Prior Velho (i6) -> São João de Deus (i4) -> Penha 

de França (i2) -> Sede 

Na figura 21 representa-se geograficamente esta rota obtida. 
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Figura 21 – Representação da rota para o grupo 1.1 

Esta rota implica uma distância percorrida de 70,8 km e um tempo total de 329 minutos, o que 

resulta num custo de transporte no valor de 32,568 €. Para efectuar esta operação de 

distribuição é necessário um veículo do tipo Ford Transit, já que na freguesia de São João de 

Deus são recolhidas 41 baterias. 

Para o cenário 2, os resultados obtidos foram exactamente os mesmos, exceptuando o tempo 

total para efectuar esta operação de distribuição, que neste caso teve uma duração de 419 

minutos. 

 

 Grupo 1.2 

Na tabela 29, apresentam-se as quantidades de baterias a entregar e a recolher, nas 

freguesias que pertencem ao grupo 1.2. 

Tabela 29 – Quantidade de baterias a entregar e recolher para o grupo 1.2 

Grupo 1.2 Entregas Recolhas 
Bucelas  0 0 
Frielas  0 0 
Loures  0 0 

S. Antão do Tojal 1 0 
Fanhões 0 0 
Camarate  1 0 

Venda Pinheiro  3 0 
Odivelas 0 0 

Póvoa Santo Adrião 0 0 
Famões  33 0 

S. Pedro e Santiago 0 0 
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Na tabela 30, encontram-se os tempos variáveis necessários para visitar todas as freguesias 

do grupo 1.2, para os dois cenários. 

Tabela 30 – Tempo variável em cada freguesia para o grupo 1.2, nos dois cenários 

Freguesias Tv - Cenário 1 (min) Tv - Cenário 2 (min) 
Bucelas  10 20 
Frielas  10 20 
Loures  10 20 

S. Antão do Tojal 11 21 
Fanhões 10 20 
Camarate  11 21 

Venda Pinheiro  12 22 
Odivelas 10 20 

Póvoa Santo Adrião 10 20 
Famões  27 37 

S. Pedro e Santiago 10 20 
 

Os resultados computacionais obtidos com a aplicação do modelo a este dia, encontram-se 

resumidos no tabela 31. 

Tabela 31 – Resultados computacionais para o grupo 1.2 do dia 11 de Janeiro. 

Cenário Nº Variáveis Nº Restrições Função Objectivo (€) Gap (%) 
Tempo de 

execução (s) 
1 295 247035 71,576  0  4,047  
2 295 247035 82,342 0  4,094 

 

Para o cenário 1, a rota obtida descreve-se de seguida e encontra-se representada na figura 

22. 

Sede -> Famões (i10) -> Odivelas (i8) -> Póvoa de Santo Adrião (i9) -> Camarate (i6) -> Frielas 

(i2) -> Loures (i3) -> Santo Antão do Tojal (i4) -> Fanhões (i5) -> Bucelas (i1) - > Venda do 

Pinheiro (i7) -> São Pedro e Santiago (i11) -> Sede 
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Figura 22 – Rota do grupo 1.2 no cenário 1.. 

 

Para efectuar esta rota, utiliza-se um veículo do tipo Ford Transit, percorre-se uma distância de 

155,6 km e o tempo necessário é de 416 minutos. Desta forma, o custo resultante é de 

71,576€. 

Para o cenário 2, os resultados alteraram-se devido à imposição de que a duração de cada rota 

não pode ser superior a 480 minutos, ou seja, 8 horas diárias. Assim, obtiveram-se duas rotas 

distintas. A esquematização das rotas obtidas neste cenário encontra-se na figura 23. 

Rota 1: Sede -> São Pedro e Santiago (i11)-> Venda do Pinheiro (i7) -> Bucelas (i1) -> 

Fanhões (i5) -> Santo Antão do Tojal (i4) -> Loures (i3) -> Sede  

Rota 2: Sede -> Famões (i10) -> Odivelas (i8) -> Póvoa de Santo Adrião (i9) -> Frielas (i2) -> 

Camarate (i6) -> Sede 

As rotas obtidas para este cenário encontram-se esquematizadas na figura 23. 



 63 

 
 

Figura 23 - Representação das rotas obtidas para o grupo 1.2 no cenário 2. 

 

A rota 1 é efectuada por um veículo do tipo Fiat Dobló, percorrem-se 144,3 km e tem uma 

duração de 319 minutos. Por outro lado, na rota 2 é necessário um veículo do tipo Ford Transit, 

a distância percorrida é de 59,8 km e o tempo necessário é de 258 minutos. Toda esta 

operação de distribuição implica um custo de 82,342 €.  

 

 Grupo 2 

Na tabela 32, encontram-se as quantidades de baterias a entregar e a recolher, nas freguesias 

do grupo 2. 

Tabela 32 – Quantidade de baterias a entregar e recolher para o grupo 2 

Grupo 2 Entregas Recolhas 
Lapa  0 0 

Sta Maria de Belém  1 0 
São Paulo  0 0 

Damaia  0 0 
São Domingos de Rana 38 0 

Algés  3 0 
Carnaxide  0 0 

Linda-a-Velha 1 0 
Belas 0 0 

Cacém 10 1 
Queluz  9 0 
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Na tabela 33, encontram-se os tempos variáveis para cada freguesia do grupo 2, para os dois 

cenários. 

Tabela 33 – Tempo variável em cada freguesia para o grupo 2, nos dois cenários 

Freguesias Tv - Cenário 1 (min) Tv - Cenário 2 (min) 
Lapa  10 20 

Sta Maria de Belém  11 21 
São Paulo  10 20 

Damaia  10 21 
São Domingos de Rana 24 34 

Algés  12 22 
Carnaxide  10 20 

Linda-a-Velha 11 21 
Belas 10 20 

Cacém 15 25 
Queluz  15 25 

 

Os resultados computacionais obtidos com a aplicação do modelo a este dia, encontram-se 

resumidos no tabela 34. 

 

Tabela 34 – Resultados computacionais para o grupo 2 do dia 11 de Janeiro. 

Cenário Nº Variáveis Nº Restrições Função Objectivo (€) Gap (%) 
Tempo de 

execução (s) 
1 1177 988071 30,36 0 19,859 
2 1177 988071 51,678 0,462 19,047 

 

Para o cenário 1, obteve-se a seguinte rota: 

Sede -> São Domingos de Rana (i5)-> Carnaxide (i7) -> Linda-a-Velha (i8) -> Algés (i6) -> 

Santa Maria de Belém (i2) -> São Paulo (i3) -> Lapa (i1) -> Damaia (i4) -> Queluz (i11) -> Belas 

(i9) -> Cacém (i10) -> Sede 

A fugura 24 representa esta rota obtida. 
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Figura 24 – Rota do grupo 2 para o cenário 1 

Isto resulta numa distância total a percorrer de 66 km, o tempo total é de 376 minutos e o custo 

de efectuar esta rota assume o valor de 30,36€. 

Quanto ao cenário 2, são necessárias duas rotas para visitar todas as freguesias. 

Rota 1: Sede -> São Domingos de Rana (i5) -> Algés (i6) -> Santa Maria de Belém (i2)-> São 

Paulo (i3) -> Lapa (i1) -> Linda-a-Velha (i8) -> Sede 

Rota 2: Sede -> Cacém (i10) -> Belas (i9) -> Queluz (i11) -> Damaia (i4) -> Carnaxide (i7) -> 

Sede 

As rotas obtidas estão representadas na figura 25. 

 

Figura 25 – Rotas para o grupo 2 no cenário 2 

Na primeira rota o veículo a utilzar é o Ford Transit, a distância total a percorrer é de 46,9 km e 

o tempo necessário é de 212 minutos. Para a rota número 2, utiliza-se o veículo do tipo Fiat 
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Dobló, são percorridos 35,9 km e o tempo total desta rota é de 253 minutos. O custo associado 

a esta rota é de 35,216 €. 

 Grupo 3 

Na tabela 35, apresentam-se as quantidades de baterias a entregar e a recolher, nas 

freguesias do grupo 3. 

Tabela 35 – Quantidade de baterias a entregar e recolher para o grupo 3 

Grupo 3 Entregas Recolhas 
Alcabideche  1 0 

Mafra  0 0 
Algueirão - Mem Martins 0 0 

S.Maria e S.Miguel 0 0 
São Pedro de Penaferrim 0 0 

Terrugem  0 0 
 

 

Na tabela 36, encontram-se os tempos variáveis para cada freguesia do grupo 3, para os dois 

cenários. 

Tabela 36 – Tempo variável em cada freguesia para o grupo 3, nos dois cenários 

Freguesias Tv - Cenário 1 (min) Tv - Cenário 2 (min) 
Alcabideche  11 21 

Mafra  10 20 
Algueirão - Mem Martins 10 20 

S.Maria e S.Miguel 10 20 
São Pedro de Penaferrim 10 20 

Terrugem  10 20 
 

Os resultados computacionais obtidos com a aplicação do modelo a este dia, encontram-se 

resumidos no tabela 37. 

 

Tabela 37 – Resultados computacionais para o grupo 3 do dia 11 de Janeiro. 

Cenário Nº 
Variáveis Nº Restrições Função Objectivo 

(€) Gap (%) Tempo de 
execução (s) 

1 417 39301 32,604 0 0,734 
2 417 39301 32,604 0 0,844 
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Os resultados obtidos para este grupo são iguais para os dois cenários, diferindo apenas no 

tempo de duração da rota. Assim, a rota obtida é a seguinte: 

Sede -> Algueirão - Mem Martins (i3) -> Santa Maria e São Miguel (i4) -> Terrugem (i6) -> 

Mafra (i2) -> São Pedro de Penaferrim (i5) -> Alcabideche (i1) -> Sede 

A rota obtida encontra-se representada na figura 26. 

 

 

Figura 26 – Rota obtida para o grupo 3. 

 

A distância total a percorrer pelo veículo do tipo Fiat Dobló, é de 85,8 km. Para efectuar esta 

operação são necessários 245 minutos, para o cenário 1 e 305 minutos, para o cenário 2. O 

custo é, para os dois casos 32,604 €. 

 

 Grupo 4 

Na tabela 38, apresentam-se as quantidades de baterias a entregar e a recolher, nas 

freguesias do grupo 3. 
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Tabela 38 – Quantidade de baterias a entregar e recolher para o grupo 4 

Grupo 4 Entregas Recolhas 
Santo Estevão - Alenquer 6 0 

Aldeia Galega da Merceana 0 0 
Alhandra 0 0 

Vila Franca de Xira 0 0 
Samora Correia  0 0 

Arruda dos vinhos 0 0 
 

Na tabela 39, encontram-se os tempos variáveis para cada freguesia do grupo 4, para os dois 

cenários. 

Tabela 39 – Tempo variável em cada freguesia para o grupo 4, nos dois cenários 

Freguesias Tv - Cenário 1 (min) Tv - Cenário 2 (min) 
Santo Estevão - Alenquer 13 23 

Aldeia Galega da Merceana 10 20 
Alhandra 10 20 

Vila Franca de Xira 10 20 
Samora Correia  10 20 

Arruda dos vinhos 10 20 
 

Os resultados computacionais obtidos com a aplicação do modelo a este dia, encontram-se 

resumidos no tabela 40. 

Tabela 40 – Resultados computacionais para o grupo 4 do dia 11 de Janeiro. 

Cenário Nº Variáveis Nº Restrições Função Objectivo (€) Gap (%) 
Tempo de 

execução (s) 
1 417 39301 65,246 0 0,781 
2 417 39301 65,246 0 0,735 

 

Mais uma vez, os resultados obtidos são iguais para os dois cenários, diferindo apenas no 

tempo de duração da rota. Assim, a rota obtida é a seguinte: 

Sede -> Arruda dos Vinhos (i6) -> Aldeia Galega da Merceana (i2) -> Santo Estevão (i1) -> Vila 

Franca de Xira (i4) -> Samora Correia (i5) -> Alhandra (i3) -> Sede 

A rota obtida para o grupo 4 encontra-se representada na figura 27. 
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Figura 27 – Rota obtida para o grupo 4. 

 

Esta rota é efectuada por um veículo do tipo Fiat Dobló. Este percorre uma distância de 171,7 

km com uma duração de 304 minutos para o cenário 1 e 364 minutos, para o cenário 2. O 

custo total é de 65,246 €. 

Para resumir toda esta informação referente ao dia 11 de Janeiro, pode-se comparar na figura 

28 a distância a percorrer em cada grupo de freguesias obtido pelo modelo p-mediana para 

este dia. 

 

 

 

 

Figura 28 - Distância a percorrer em cada grupo para os dois cenários 

Como se pode verificar, a distância a percorrer é superior para o cenário 2 quando são 

utilizados mais veículos do que no cenário 1. Tal como já foi referido, nos grupos 1.2 e 2 é 

necessário utilizar mais um veículo, pois aumenta-se o tempo necessário em cada freguesia e 

devido à limitação de tempo para cada rota, ou seja, as 8 horas diárias, isto implica a utilização 

de dois veículos para visitar o mesmo número de freguesias. 

Após a aplicação do modelo, para os dois cenários, a todos os dias em que se verificou a 

operação de distribuição no mês de Janeiro de 2008, pode-se concluir que o primeiro cenário 
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acarreta menos custos, na medida em que são utilizados menos veículos, é percorrida uma 

menor distância total e é necessário menos tempo para realizar o plano de distribuição. No 

entanto, sendo 10 minutos o tempo base em cada freguesia, isto apenas se verifica naquelas 

em que não são visitados muitos clientes. Tendo em conta que a empresa A. A. Silva tem uma 

lista vasta de clientes, e muitos localizam-se com uma grande proximidade entre si, isto 

significa que na maioria das freguesias são visitados vários clientes. Deste modo, considera-se 

que 10 minutos são insuficientes para satisfazer os clientes da mesma freguesia.  

Assim, o cenário 2 adequa-se melhor à realidade, podendo por vezes ser uma duração 

exagerada no caso de freguesias que não tenham muitos clientes para visitar. Porém, mesmo 

nesse caso, apresenta melhorias significativas em relação ao que se verifica na realidade. 

Pode-se concluir que em ambos os cenários, os resultados obtidos com a aplicação do modelo 

reflectem uma melhoria significativa relativamente ao que se sucede na realidade. Este facto 

comprova a importância da aplicação dos modelos de resolução dos problemas de 

planeamento de rotas a casos reais. 

 

6.4 – Conclusão 

Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos com a aplicação do modelo, sendo 

depois comparados com o plano efectuado na realidade pela empresa. Como já foi referido, 

foram testados dois cenários distintos. No primeiro cenário, o tempo variável para realizar as 

visitas para efectuar cobranças, conferir o stock à consignação, realizar auto venda, recolher 

reclamações ou para providenciar assistência técnica, assume o valor de 10 minutos. Por outro 

lado, para o segundo cenário este valor é de 20 minutos. Importa referir que em ambos os 

cenários é necessário adicionar o tempo para entregar e recolher as baterias, sendo que este 

varia com a quantidade a entregar e recolher.  

Após a aplicação do modelo a todos os dias de distribuição do mês considerado, pode-se 

concluir que o desenvolvimento de modelos matemáticos aplicáveis a situações reais é 

essencial para uma melhoria contínua das empresas que actuam em mercados cada vez mais 

competitivos.  

Neste caso, o modelo permitiu diminuir a número de veículos necessário para efectuar o plano 

de distribuição, em ambos os cenários. Assim, é possível visitar a mesma quantidade de 

clientes, com um número de veículos inferior, o que implica uma redução dos custos logísticos 

da empresa. No primeiro cenário assiste-se a uma redução mais acentuada quer ao nível do 

número de veículos, da distância a percorrer, do tempo média de cada rota ou dos custos da 

operação, do que no segundo cenário. No entanto, considera-se que o tempo base de 10 

minutos do primeiro cenário não representa fielmente a realidade, pois em cada freguesia há 
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vários clientes a visitar pelo que é necessário mais tempo. Deste modo, o segundo cenário é 

mais adequado. 

A aplicação do modelo permite assim definir as rotas óptimas, o número de veículos 

necessário, a distância total a percorrer e o tempo necessário de modo a garantir a satisfação 

de todos os pedidos dos clientes. 
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7 - Conclusões e Aplicações Futuras 

Os problemas de planeamento de rotas têm sido amplamente estudados dada a importância 

que a função do transporte de bens assume, quer em termos dos custos logísticos, quer 

relativamente ao seu contributo para a satisfação das necessidades dos clientes. Neste 

contexto surge o desenvolvimento da presente dissertação com o objectivo de optimizar as 

rotas e a frota da empresa portuguesa A. A. Silva, permitindo ajudar a alcançar a eficiência 

económica, mantendo um elevado nível de serviço prestado. 

Tendo em conta o problema em estudo, desenvolveu-se um modelo matemático, o qual foi 

implementado no software GAMS, de modo a definir o conjunto de rotas óptimas que 

minimizam os custos totais, quer em termos do número de veículos que constituem a frota, 

como o tempo ou a distância total das viagens das rotas, tendo em conta a capacidade de cada 

veículo. O modelo permite definir as rotas por veículo, o tempo e a distância percorrida por 

cada veículo na distribuição pelos vários pontos, de modo a minimizar os custos logísticos 

associados à operação de distribuição. 

A aplicação desta dissertação centrou-se no distrito de Lisboa, onde a operação de distribuição 

é particularmente problemática, essencialmente devido à dificuldade de estacionamento junto 

dos clientes, o que restringe o tamanho dos veículos e, respectiva capacidade de transporte. 

Considerou-se o mês Janeiro de 2008, pois foi o mês no qual se verificou a maior quantidade 

de baterias vendida em todo o ano. 

Após a revisão da literatura, pode-se caracterizar este problema como sendo do tipo VRPPD 

com frota heterogénea, já que a cada cliente corresponde uma quantidade de baterias a 

entregar e outra a recolher, sendo que esta quantidade que é possível transportar por cada 

veículo se revela uma restrição. É de notar que a empresa em estudo efectua a recolha de 

baterias usadas e de baterias que tenham que ser recarregadas, pois estas têm um período de 

vida estimado em aproximadamente seis meses, facto que tem que ser tido em conta no 

modelo a desenvolver. Os clientes podem também ser visitados por outros motivos, 

nomeadamente para recolha de reclamações, conferência de stock à consignação, cobrança, 

auto venda e assistência técnica. 

Dada a complexidade do problema em estudo, foi necessário efectuar algumas simplificações. 

Para reduzir o elevado número de clientes na zona de Lisboa, foi necessário recorrer à 

agregação da procura de forma coerente, optando-se por agrupar os clientes nas respectivas 

freguesias a que pertencem. No que diz respeito aos produtos, dada a multiplicidade de 

variantes produzida pela empresa, foram apenas consideradas as baterias no geral, as que são 

entregues e as recolhidas, já que não há diferenças no transporte dos vários tipos de produtos. 
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Mesmo agrupando os clientes, o número de freguesias a visitar era demasiado elevado e 

envolvia uma elevada complexidade computacional. Assim, aplicou-se o modelo p-mediana, de 

modo a dividir as freguesias em grupos menores, de modo a minimizar a distância entre os 

pontos de cada grupo. De seguida, aplicou-se o modelo desenvolvido aos vários grupos 

obtidos para cada dia.  

Foram testados dois cenários distintos: o primeiro considera que o tempo de visita em cada 

freguesia é de 10 minutos, no caso de não serem efectuadas quaisquer entregas ou recolhas, 

pois caso se verifiquem, esse tempo é adicionado ao tempo considerado de base. O segundo 

cenário contempla que esse tempo em cada freguesia é de 20 minutos, pois em cada freguesia 

são visitados vários clientes e 10 minutos é muito pouco para satisfazer todos os pedidos. 

Comparando com o que se verificou na realidade, verificaram-se grandes melhorias nos dois 

cenários testados. No entanto, considerou-se que o cenário 2 se adequa melhor à realidade, 

podendo por vezes ser uma duração exagerada no caso de freguesias que não tenham muitos 

clientes para visitar. Porém, mesmo nesse caso, apresenta melhorias significativas em relação 

ao que se verifica na realidade. 

Em conclusão, a aplicação do modelo matemático permitiu definir as rotas óptimas, o que 

resultou numa diminuição do número de veículos a utilizar, da distância total a percorrer e do 

tempo necessário. Tudo isto implica uma diminuição dos custos logísticos. No entanto, é 

necessário ter em conta que a agregação dos clientes nas freguesias e depois em grupos 

através do modelo p-mediana, pode ter um impacto nos resultados que, poderiam ser 

diferentes se o modelo fosse aplicado uma vez só a todos os clientes de cada dia. 

 

Este modelo foi desenvolvido com o objectivo de ser uma ferramenta de apoio à decisão para a 

empresa. Neste sentido, numa perspectiva de trabalho futuro, a A. A. Silva poderá introduzir os 

dados referentes a outras zonas do país e assim obter as rotas e o número de veículos 

necessários que permitem minimizar os custos logísticos e, simultaneamente, garantem a 

satisfação de todas as encomendas dos clientes, mas a nível nacional e não aplicado apenas a 

uma zona. Por outro lado, o horizonte temporal pode também ser alargado e num cenário 

óptimo ser utilizado no planeamento da distribuição de cada dia. 

Também deverá ser investido mais tempo na resolução do mesmo problema, mas com menos 

agregação, já que ao agregar os dados, pode influenciar os resultados obtidos. Tendo em 

conta a elevada complexidade do problema em estudo, devem ser analisados outros métodos 

de resolução, nomeadamente a combinação do modelo matemático com algumas heurísticas.  
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Anexo 1 - Organograma da empresa 
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Anexo 2 -  Matriz da distância total para o dia 2 de Janeiro de 2008 
 

 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 
i0 0 16 18 18,6 24,6 18 18,5 21,7 17,4 20,2 16,9 17 14,7 57,9 67,7 62 
i1 15,2 0 5,8 6,4 12,5 5,8 9,5 9,6 4,4 8 9,8 6,6 7,2 43,5 53,3 47,6 
i2 18,5 5,7 0 1,8 6,3 2,4 4,6 4,3 3 1,9 5,1 3,7 10,9 38,9 48,7 43 
i3 17,7 5,4 1,7 0 8,7 4,1 6,3 5,8 4,7 3,7 6,7 5,3 11,5 39,7 49,5 43,8 
i4 23,4 11,1 7,9 7,2 0 7,2 5,7 5 7,8 5,6 7,3 8,5 13 38,9 48,7 43 
i5 15,9 6,1 3,6 4 6,4 0 2,6 6,1 2,1 3,5 3,4 1,4 8,3 41,9 51,7 46,1 
i6 17,6 11 5,1 5,5 5,2 2,7 0 5,7 4,3 4 2,3 2,8 10 39,6 49,4 43,8 
i7 21,1 8,7 5,5 4,9 5,7 7,9 6 0 8,1 3,8 7,6 9,2 14,9 35,6 45,4 39,7 
i8 16 4,2 3,7 5,4 7,2 2,3 5,3 7,4 0 3,7 4,4 3,1 7,6 41,4 51,2 45,5 
i9 19,3 6,8 2,4 2,8 5 3,1 3,7 3,4 3,7 0 5,8 4,4 10,9 37,3 47,2 41,5 
i10 15,9 8,2 5,7 6,1 7,1 3,4 2,4 7,8 4,2 5,5 0 1,9 8 44 53,8 48,1 
i11 15,5 7,2 4,4 4,8 7,5 1,5 2,7 7,1 3,2 4,3 2,2 0 8 43 52,8 47,1 
i12 11,2 7,1 9,6 11,5 13 8,4 10 13,4 8,2 11,8 7,9 7,9 0 47,3 57,1 51,4 
i13 54,6 41,9 38,7 38 38,2 41,1 39,6 34,8 41,2 37,4 41,2 42,3 61,8 0 11,1 5,4 
i14 65 52,3 49 48,4 48,6 51,4 49,9 45,1 51,6 47,8 51,5 52,7 58,4 11,2 0 9,2 
i15 59,3 46,5 43,3 42,6 42,8 45,7 44,2 39,4 45,8 42 45,8 46,9 52,7 5,5 9,2 0 
i16 70,3 57,6 54,3 54,8 54 56,7 54,8 50,4 56,9 53,1 56,8 58 63,7 16,5 5,6 14,5 
i17 13,9 6,1 8,1 8,6 14,7 9,9 12,7 11,8 7,4 10,3 12,1 9 6,8 45,7 55,5 49,9 
i18 11,5 5,5 10,5 11,1 17,2 12,4 14,1 14,3 9,9 12,7 12,5 12,5 8,1 49,3 59,1 53,4 
i19 17 29 31 31,6 37,7 31 31,5 34,8 30,4 33,2 30 30 27,8 70,9 80,7 75 
i20 6,1 18,1 20,1 20,7 26,7 20,1 20,6 23,8 19,4 22,3 19 19 16,8 60 69,8 64,1 
i21 29,2 12,1 9,5 8,7 12,8 11,9 14,3 9,5 11,2 12,1 14,6 13,2 19,2 38,5 48,3 42,6 
i22 23,9 15,2 12,6 11,8 15,9 15 17,4 12,6 14,3 15,2 17,7 16,3 22,3 36,1 45,9 40,2 
i23 23,9 11,6 8,4 7,7 6 10,8 8,9 3,5 10,9 6,7 10,4 12 17,8 34,7 44,5 38,8 
i24 23,3 10,9 7,7 7 5,5 10,1 8,6 2,4 10,2 6,4 10,2 11,4 17,1 34,7 44,5 38,8 
i25 25 8,2 5,6 4,8 14,3 8 10,2 11 7,3 7,6 10,7 9,3 14,3 41,6 51,4 45,7 
i26 25 9 6,5 5,6 14,3 8,9 11,1 10,9 8,2 8,4 11,5 10,1 15,2 40,4 50,2 44,6 
i27 22,6 6,2 9 8,5 15,2 10,4 14,5 14 7,9 11 12,5 11,2 13,5 43,5 55,8 50,1 
i28 9,5 14,4 16,4 17 23 18,3 23,1 20,1 15,8 18,6 21,5 21,5 14,4 54,5 64,3 58,6 
i29 11,4 12,4 14,4 15 21 16,3 22,3 18,1 13,8 16,6 20,7 20,7 12,4 53,7 63,5 57,8 
i30 8 14,3 16,3 16,9 22,9 18,1 23 20 15,6 18,5 21,4 21,4 14,3 54,4 64,2 58,5 
i31 14,5 16,8 18,7 19,3 25,4 20,6 25,4 22,5 18,1 20,9 23,8 23,9 21,6 56,8 66,6 60,9 
i32 21,5 25,7 27,7 28,3 34,4 29,6 34,4 31,4 27,1 29,9 32,8 32,8 30,6 65,8 75,6 69,9 
i33 20,5 25 27 27,6 33,7 34,5 35 30,7 26,4 29,2 33,5 33,5 31,3 65,1 74,9 69,2 
i34 44,3 30,1 26,8 53,8 58,1 29,2 59 22,9 29,4 25,6 29,3 30,5 36,2 14,2 24 18,3 
i35 43,6 21,6 18,4 26,2 26,4 20,8 27,7 14,5 20,9 17,1 20,9 22 27,8 25 34,8 29,1 
i36 49,3 35,1 31,9 17,7 15,5 34,3 19,3 28 34,4 30,6 34,4 35,6 41,3 8,4 20,6 14,9 
i37 74 66,8 64,2 31,2 31,4 66,6 32,8 64,2 65,9 66,8 83,3 67,9 81,1 53 49,6 50 
i38 63,9 56,7 54,2 63,8 68 56,6 68,9 54,1 55,9 56,8 62,3 57,8 71,1 43 43,8 40 
i39 84,9 70,7 67,5 68,2 67,4 69,9 68,1 63,6 70 66,2 70 71,1 76,9 25,8 14,9 23,8 
i40 59,3 45,2 41,9 45 44,2 44,3 44,9 38,1 44,5 40,7 44,4 45,6 51,3 25,4 35,2 29,5 
i41 107 99,7 97,1 96,3 100 99,5 102 97,1 98,8 96,7 116 101 114 104 71,6 72,6 
i42 77,6 70,4 67,8 66,8 71 70,2 71,9 67,8 69,5 70,4 75,9 71,4 84,7 39,9 35,7 36,8 
i43 96,6 89,4 86,8 85,7 90 89,2 90,9 86,6 88,5 89,4 106 90,5 104 56,5 52,7 61,6 
i44 89,4 82,2 79,7 79,7 83,9 82,1 84,8 79,6 81,4 82,3 98,8 83,3 96,6 60,2 46 58,1 
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Continuação da matriz 

 

  i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 
i0 73 15,4 13,6 15,1 5,9 30,9 27,9 23,8 24,2 26,2 26,7 20,4 13,3 10,8 8 
i1 58,6 2,4 3,9 28 18,8 13,6 17 11,6 12 9,7 10,4 5,8 11,3 8,3 11,4 
i2 54 8,6 11 31,3 22,1 10,4 13,8 6,4 7,4 7,8 7,2 9,2 16,2 15,2 16,3 
i3 54,8 8,3 10,7 30,5 21,3 8,7 12,2 7,8 8,2 6,1 5,6 8,5 15,9 14,8 16 
i4 54 14 16,4 36,2 27 13 16,4 5,5 5,9 15,4 14,9 15,2 21,6 20,6 21,7 
i5 57 8 10,4 28,7 19,5 13 16,4 8,1 10,5 10,3 9,8 9,9 15,6 14,5 15,7 
i6 54,8 13,9 13,7 23,6 21,2 13,9 17,3 7,8 8,2 11,4 10,9 14,5 21,9 22,3 22 
i7 50,7 11,7 14,1 33,9 24,7 9,9 13,3 2,8 2,3 12,2 11,7 14,8 19,3 18,2 19,4 
i8 56,5 6,4 8,8 28,8 19,6 11,4 14,9 9,5 9,9 8,8 8,3 7,4 14,1 13 14,2 
i9 52,5 9,8 12,1 32,1 22,9 11,4 14,8 5,5 5,9 8,8 8,2 10,4 17,4 16,3 17,5 

i10 59,1 10,4 12,1 28,7 19,5 15 34,8 9,8 12,5 12,4 11,8 12 20,3 20,6 20,4 
i11 58,1 10 11,7 28,3 19,1 14,1 17,5 9,2 11,5 11,4 10,9 11 19,9 20,2 20 
i12 62,4 6,6 8,3 25,1 15,9 17,5 20,9 15,4 15,8 14,9 14,4 12,3 14 12,9 14,1 
i13 16,4 44,8 48,7 67,5 58,3 37,9 35 35,3 34,8 40,3 39,4 42,4 53 48,3 53,1 
i14 5,6 55,2 59,1 77,9 68,7 48,3 45,3 45,7 45,1 50,7 49,8 52,8 63,4 58,7 63,5 
i15 14,5 49,5 53,4 72,1 62,9 42,6 39,6 39,9 39,4 44,9 44 47,1 57,6 52,9 57,7 
i16 0 60,5 64,4 83,2 73,9 53,6 50,6 51 50,4 56 55,1 58,1 68,7 64 68,8 
i17 60,8 0 3,7 26,7 17,5 16 25 13,9 14,3 13,3 12,8 10,7 9 7,9 9,1 
i18 64,4 3,5 0 24,3 15,1 14,7 19,2 16,3 16,7 10,8 11,5 6,8 7,8 4,5 7,9 
i19 86 28,4 26,6 0 11,8 43,9 40,9 36,8 37,2 39,3 39,7 33,5 26,3 26,7 26,4 
i20 75,1 17,5 15,7 12,6 0 32,9 30 25,9 26,3 28,3 28,8 22,5 15,4 15,7 15,5 
i21 53,6 15 23,3 42 32,8 0 3,7 9,3 9 6,2 4,2 10,2 27,5 22,9 27,6 
i22 51,2 18,1 18 36,8 27,6 3,8 0 13,1 12,6 7 4,7 9,9 22,3 17,6 22,4 
i23 49,8 14,5 16,9 36,8 27,5 8,9 13,5 0 1,3 12,5 12 15 22,2 21,1 22,3 
i24 49,8 13,9 16,3 36,1 26,9 8,9 12,3 1,6 0 11,3 10,8 13,9 21,5 20,4 21,6 
i25 56,7 11,1 10 37,8 28,6 7,1 6,6 11,5 11 0 2,7 3,4 23,3 13,9 23,4 
i26 55,5 12 11,5 37,8 28,6 4,2 4,7 11,4 10,9 2,7 0 5,9 23,3 15,4 23,4 
i27 61,1 8,4 6,8 35,4 23,3 10,1 10,2 14,5 14 3,4 6,9 0 11,3 8,9 11,7 
i28 69,6 10,1 6,8 25 15,8 27,4 24,5 22,2 22,6 22,8 23,2 10,5 0 2,8 0,7 
i29 68,8 8,1 4,5 24,2 15 26,6 23,7 20,2 20,6 15 22,5 8,2 2,9 0 3,4 
i30 69,5 10 9,2 24,9 15,6 27,3 24,3 22,1 22,5 22,7 23,1 16,9 1,3 3,9 0 
i31 71,9 12,5 11,6 15,1 18,1 29,8 26,8 24,5 24,9 25,2 25,6 19,4 4,6 8,7 4,4 
i32 80,9 21,5 20,6 17,2 27,1 38,7 35,8 33,5 33,9 34,1 34,5 28,3 13,6 13,4 13,4 
i33 80,2 20,8 19,9 10,9 15,3 38 35,1 32,8 33,2 33,4 33,9 27,6 12,9 17 12,7 
i34 29,3 33 38,4 57,1 47,9 27,6 24,6 23,5 22,9 29,9 29,1 30,6 42,6 38 42,7 
i35 40,1 24,6 26,9 56,4 47,2 17,2 14,7 11,6 12,6 19,6 19,1 22,2 41,9 37,3 42 
i36 25,9 38,1 43,4 62,1 52,9 32,6 29,6 28,5 28 24,9 34,1 35,7 47,6 42,9 47,7 
i37 48,6 73,4 68,1 86,8 77,6 57,4 54,4 64,6 64,2 62,4 58,9 64,9 72,3 67,6 72,4 
i38 46,8 63,4 58 76,8 67,6 47,3 44,4 54,6 54,1 52,3 48,8 54,9 62,3 57,6 62,4 
i39 13,8 73,7 79 97,7 88,5 62,9 59,9 64,1 63,6 70,5 69,6 71,3 83,2 78,5 83,3 
i40 40,5 48,1 50,5 72,2 63 42,6 39,6 38,6 38 45 44,1 45,7 57,7 53 57,8 
i41 55 106 101 120 111 90,3 87,3 97,5 97,1 95,3 91,8 97,8 105 101 105 
i42 27,2 77 71,6 90,4 81,2 61 58 68,2 67,7 65,9 62,4 68,5 75,9 71,2 76 
i43 51,6 96,1 90,7 109 100 80 77 87,2 86,8 85 81,5 87,5 94,9 90,2 95 
i44 48,1 88,9 83,5 102 93,1 72,8 69,9 80,1 79,6 77,8 74,3 80,4 87,8 83,1 87,9 
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Continuação da matriz 

 

  i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 i41 I42 i43 i44 
i0 10,8 16,1 19,9 46,3 44,8 53,4 77,2 67 87,8 64,6 107 80,2 99,1 93,1 
i1 15 20,3 22,2 30,6 22,2 37,6 68,6 58,4 72 48,8 99,7 71,6 90,6 84,6 
i2 20 25,3 27,2 26 17,6 33 65,4 55,2 67,4 44,1 97,1 68,4 87,4 81,3 
i3 19,6 25 26,9 53,8 26,8 18,4 33,8 63,8 68,2 45 97,4 66,8 85,7 79,7 
i4 25,4 30,7 32,6 58,1 26 16,1 33,1 68 67,4 44,2 102 71 90 83,9 
i5 19,3 24,7 26,6 29 20,7 36,1 68 57,8 70,4 47,2 99,5 71 89,9 83,9 
i6 25,6 30,9 32,9 59 26,8 18,4 33,8 68,9 68,1 44,9 103 71,9 90,9 84,8 
i7 23 28,3 30,3 22,7 14,3 29,7 64,9 54,7 64,1 40,8 97,1 67,9 86,8 80,8 
i8 17,8 23,1 25 28,5 20,1 35,5 66,5 56,3 69,9 46,6 98,8 69,5 88,4 82,4 
i9 21,1 26,4 28,3 24,5 16,1 31,5 66,4 56,2 65,8 42,6 99,7 69,4 88,4 82,4 
i10 24 29,3 31,2 31,1 22,7 38,1 84,2 74 72,4 49,2 116 87,2 106 100 
i11 23,6 28,9 30,8 30,1 21,7 37,1 69,1 58,9 71,5 48,3 101 72,1 91 85 
i12 20,4 28,9 31,3 34,4 26 41,1 80,6 70,4 75,8 52,5 114 83,6 103 96,5 
i13 56,7 62 64 14,5 24 8,1 49,7 73,2 25,7 19,2 104 43,4 84,2 82,2 
i14 67,1 72,4 74,3 24,8 34,3 20,8 49,6 44,6 14,9 30,4 63,5 35,7 51,8 49,8 
i15 61,3 66,6 68,6 19,1 28,6 15 46,6 40,7 23,8 24,7 72,6 40,3 60,7 56,4 
i16 72,4 80,9 80,2 28,4 39,6 26,1 44 39,3 13,9 35,7 55 28,2 44,3 38,2 
i17 12,8 18,1 20 32,9 24,5 39,9 74,3 64,2 74,2 51 106 77,4 96,3 90,3 
i18 11,5 16,8 18,8 37,7 26,9 44,8 68,6 58,4 79,2 53,4 101 71,6 90,5 84,5 
i19 15 14,5 11,2 59,3 57,8 66,5 90,2 80,3 101 77,6 120 93,2 112 106 
i20 19,1 18,7 15,5 48,4 46,9 55,5 79,3 69,1 89,9 66,6 111 82,3 101 95,2 
i21 31,3 36,6 38,5 26,9 25,4 34 57,6 47,4 62,9 45,1 90,3 60,6 79,6 73,5 
i22 26 31,3 33,2 24,5 23 31,6 55,2 45 60,5 42,8 87,3 58,2 77,2 71,2 
i23 25,9 31,2 33,1 21,8 11,2 28,8 65,1 54,9 63,2 40 97,5 68,1 87 81 
i24 25,2 30,5 32,5 21,8 13,4 28,8 63,9 53,7 63,2 39,9 97,1 66,9 85,9 79,9 
i25 27,1 32,4 34,3 30 19,2 37,2 62,1 51,9 66 48,3 95,3 65,1 84,1 78,1 
i26 27 32,3 34,3 28,8 19,1 36 59,6 49,4 64,9 47,1 91,8 62,6 81,5 75,5 
i27 16,7 21,5 27,6 30,6 22,2 37,6 65,1 54,9 71,9 48,7 97,8 68,1 87,1 81 
i28 5,9 11,2 13,1 42,9 41,4 50 73,8 63,8 84,4 61,1 105 76,8 95,7 89,7 
i29 8,3 13,6 15,6 42,1 40,6 49,2 73 63 83,6 60,4 101 76 94,9 88,9 
i30 4,5 9,8 11,7 42,8 41,2 49,9 73,7 63,7 84,3 61 105 76,7 95,6 89,6 
i31 0 6,7 8,6 45,2 43,7 52,4 76,1 66,2 86,7 63,5 109 79,1 98,1 92 
i32 10,4 0 8,6 52,2 50,7 59,4 70,6 60,7 87,4 72,4 102 73,7 92,6 86,6 
i33 9,7 9,3 0 74,4 53,5 52 60,6 84,4 95 71,7 118 87,4 106 100 
i34 46,4 51,7 74,4 0 10 5 73,1 44,8 42,7 16,3 33,3 56,3 76,7 92,4 
i35 45,7 51 53,6 9,4 0 19,1 72,4 62,4 53,4 30,2 106 75,4 94,3 88,3 
i36 51,4 56,7 52,9 4,1 17,2 0 55,2 45,3 39,3 12,9 104 52,9 91 71,2 
i37 76 69 58,6 73,1 71,5 54,5 0 14,9 36,5 74,3 85,1 17,1 36,5 30,4 
i38 66 59 84,4 43,9 56,8 44,5 15,1 0 39,2 67,6 18,4 25,5 44,4 38,4 
i39 86,9 86 95 43,3 52,8 39,2 80,6 38,6 0 50,5 49,6 20,8 30,1 28,1 
i40 61,4 69,9 71,7 16,4 27,2 12,6 88,1 67,9 49,7 0 107 91,1 101 99,4 
i41 109 102 116 33,3 106 104 85,1 18,4 49,6 107 0 30,9 32,6 26,6 
i42 78,8 72,6 87,4 76,6 75,1 49,4 17,1 25,2 20,8 75,4 32,8 0 19,9 13,9 
i43 98,6 91,6 106 76,6 94,1 74,8 36,9 44,1 30,7 89,9 32,6 22,4 0 9,2 
i44 91,5 84,5 100 88,5 87 88,7 29,7 37,1 27,2 84,8 16,6 15,3 10,2 0 
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Anexo 3 – Matrizes para cada sub-problema do dia 2 de Janeiro 

 

 Grupo 1.1 

 

Matriz da distância entre os pontos 

 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 
i0 0 16 18 18.6 18 18.5 17.4 20.2 16.9 17 14.7 15.4 
i1 15.2 0 5.8 6.4 5.8 9.5 4.4 8 9.8 6.6 7.2 2.4 
i2 18.5 5.7 0 1.8 2.4 4.6 3 1.9 5.1 3.7 10.9 8.6 
i3 17.7 5.4 1.7 0 4.1 6.3 4.7 3.7 6.7 5.3 11.5 8.3 
i4 15.9 6.1 3.6 4 0 2.6 2.1 3.5 3.4 1.4 8.3 8 
i5 17.6 11 5.1 5.5 2.7 0 4.3 4 2.3 2.8 10 13.9 
i6 16 4.2 3.7 5.4 2.3 5.3 0 3.7 4.4 3.1 7.6 6.4 
i7 19.3 6.8 2.4 2.8 3.1 3.7 3.7 0 5.8 4.4 10.9 9.8 
i8 15.9 8.2 5.7 6.1 3.4 2.4 4.2 5.5 0 1.9 8 10.4 
i9 15.5 7.2 4.4 4.8 1.5 2.7 3.2 4.3 2.2 0 8 10 

i10 11.2 7.1 9.6 11.5 8.4 10 8.2 11.8 7.9 7.9 0 6.6 
i11 13.9 6.1 8.1 8.6 9.9 12.7 7.4 10.3 12.1 9 6.8 0 

 

Matriz do tempo de viagem 

 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 
i0 0 19 17 19 18 21 18 21 17 17 16 15 
i1 20 0 13 15 15 21 12 17 19 18 18 8 
i2 18 11 0 4 5 9 6 4 10 7 18 12 
i3 19 10 5 0 9 14 8 9 15 12 18 11 
i4 16 13 9 10 0 8 6 8 8 4 16 12 
i5 20 19 13 14 8 0 12 10 7 8 20 20 
i6 15 9 5 8 5 12 0 8 10 8 14 8 
i7 21 12 5 7 7 9 8 0 13 10 20 13 
i8 16 17 13 14 8 7 10 13 0 5 17 16 
i9 15 15 11 12 5 8 8 11 5 0 14 14 

i10 19 16 15 18 15 20 15 19 14 13 0 13 
i11 15 12 10 12 14 20 11 14 17 16 16 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

 Grupo 1.2 

 

Matriz da distância entre os pontos 

 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 
i0 0 24.6 21.7 30.9 27.9 23.8 24.2 26.2 26.7 20.4 
i1 23.4 0 5 13 16.4 5.5 5.9 15.4 14.9 15.2 
i2 21.1 5.7 0 9.9 13.3 2.8 2.3 12.2 11.7 14.8 
i3 29.2 12.8 9.5 0 3.7 9.3 9 6.2 4.2 10.2 
i4 23.9 15.9 12.6 3.8 0 13.1 12.6 7 4.7 9.9 
i5 23.9 6 3.5 8.9 13.5 0 1.3 12.5 12 15 
i6 23.3 5.5 2.4 8.9 12.3 1.6 0 11.3 10.8 13.9 
i7 25 14.3 11 7.1 6.6 11.5 11 0 2.7 3.4 
i8 25 14.3 10.9 4.2 4.7 11.4 10.9 2.7 0 5.9 
i9 22.6 15.2 14 10.1 10.2 14.5 14 3.4 6.9 0 

 

 

Matriz do tempo de viagem 

 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 
i0 0 27 22 23 21 26 25 22 22 23 
i1 27 0 12 18 21 11 11 21 21 26 
i2 23 11 0 14 16 7 6 16 17 19 
i3 21 18 14 0 8 15 15 12 8 15 
i4 21 19 14 7 0 15 15 11 8 17 
i5 27 11 8 14 17 0 3 16 17 19 
i6 24 10 6 12 15 4 0 15 15 18 
i7 21 18 14 9 12 15 14 0 6 8 
i8 22 19 15 8 9 16 16 27 0 14 
i9 23 26 18 13 18 19 18 9 12 0 

 

 Grupo 2 

 

Matriz da distância entre os pontos 

 

 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
i0 0 57.9 67.7 62 73 46.3 53.4 64.6 
i1 54.6 0 11.1 5.4 16.4 14.5 8.1 19.2 
i2 65 11.2 0 9.2 5.6 24.8 20.8 30.4 
i3 59.3 5.5 9.2 0 14.5 19.1 15 24.7 
i4 70.3 16.5 5.6 14.5 0 28.4 26.1 35.7 
i5 44.3 14.2 24 18.3 29.3 0 5 16.3 
i6 49.3 8.4 20.6 14.9 25.9 4.1 0 12.9 
i7 59.3 25.4 35.2 29.5 40.5 16.4 12.6 0 
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Matriz do tempo de viagem 

 

 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
i0 0 36 48 42 53 35 34 49 
i1 34 0 14 9 19 16 11 25 
i2 47 14 0 12 8 29 24 39 
i3 41 9 14 0 19 23 18 34 
i4 52 20 8 18 0 38 29 45 
i5 34 13 25 20 30 0 10 25 
i6 32 12 24 19 29 9 0 19 
i7 43 23 35 29 39 24 16 0 

 

 

 Grupo 3 

 

Matriz da distância entre os pontos 

 

 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 
i0 0 13.6 15.1 5.9 13.3 10.8 8 10.8 16.1 19.9 
i1 11.5 0 24.3 15.1 7.8 4.5 7.9 11.5 16.8 18.8 
i2 17 26.6 0 11.8 26.3 26.7 26.4 15 14.5 11.2 
i3 6.1 15.7 12.6 0 15.4 15.7 15.5 19.1 18.7 15.5 
i4 9.5 6.8 25 15.8 0 2.8 0.7 5.9 11.2 13.1 
i5 11.4 4.5 24.2 15 2.9 0 3.4 8.3 13.6 15.6 
i6 8 9.2 24.9 15.6 1.3 3.9 0 4.5 9.8 11.7 
i7 14.5 11.6 15.1 18.1 4.6 8.7 4.4 0 6.7 8.6 
i8 21.5 20.6 17.2 27.1 13.6 13.4 13.4 10.4 0 8.6 
i9 20.5 19.9 10.9 15.3 12.9 17 12.7 9.7 9.3 0 

 

 

Matriz do tempo de viagem 

 

 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 
i0 0 17 21 8 14 19 14 17 25 22 
i1 15 0 29 16 10 10 10 14 22 22 
i2 21 30 0 16 27 32 27 29 29 23 
i3 7 16 17 0 13 18 14 17 24 18 
i4 17 14 30 17 0 6 2 8 16 16 
i5 16 9 31 17 6 0 8 13 21 21 
i6 15 14 29 16 3 9 0 7 15 15 
i7 16 15 30 17 8 12 7 0 11 12 
i8 24 25 34 27 18 24 17 14 0 15 
i9 21 26 22 16 18 23 18 14 19 0 
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 Grupo 4 

 

Matriz da distância entre os pontos 

 

 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
i0 0 77.2 67 87.8 107 80.2 99.1 93.1 
i1 74 0 14.9 36.5 85.1 17.1 36.5 30.4 
i2 63.9 15.1 0 39.2 18.4 25.5 44.4 38.4 
i3 84.9 80.6 38.6 0 49.6 20.8 30.1 28.1 
i4 107 85.1 18.4 49.6 0 30.9 32.6 26.6 
i5 77.6 17.1 25.2 20.8 32.8 0 19.9 13.9 
i6 96.6 36.9 44.1 30.7 32.6 22.4 0 9.2 
i7 89.4 29.7 37.1 27.2 16.6 15.3 10.2 0 

 

 

Matriz do tempo de viagem 

 

 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
i0 0 54 45 58 72 48 58 56 
i1 52 0 17 47 86 26 34 33 
i2 43 19 0 42 24 22 31 30 
i3 56 57 40 0 51 25 30 30 
i4 72 86 24 51 0 42 33 31 
i5 47 26 22 24 32 0 16 15 
i6 57 35 31 31 33 17 0 12 
i7 53 31 28 29 31 15 11 0 
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Anexo 4 – Tempo variável na distribuição no dia 2, para ambos os cenários 

 

Freguesia Cenário 1 Cenário 2 
Benfica  11 21 

Campo Grande  10 20 
Lumiar  11 21 
Marvila  11 21 

Nossa Senhora de Fátima  12 22 
Penha de França  11 21 

Santa Maria Dos Olivais  29 39 
São Domingos de Benfica  11 21 

São João de Brito  10 20 
São José  11 21 

São Sebastião da Pedreira  11 21 
Ajuda  17 27 

Carregado  10 20 
Ota  10 20 

Santo Estevão  10 20 
Abrigada  10 20 
Damaia 11 21 
Venteira  11 21 
Cascais  12 22 

São D. de Rana  11 21 
Frielas  11 21 
Loures  16 26 

Moscavide  10 20 
Portela  10 20 

Odivelas  11 21 
Povoa santo adriao  24 34 

Famões  11 21 
Agualva  10 20 

Belas  11 21 
Cacém  13 23 

Rio de Mouro  11 21 
S.maria e miguel  11 21 

São Pedro de Penaferrim  11 21 
A-dos-cunhados  11 21 

Alhandra  10 20 
Povoa Santa Iria  10 20 

Vila Franca de Xira  12 22 
Lourinhã  11 21 
Cercal  10 20 

Samora Correia  11 21 
Peniche  15 25 

Bombarral  11 21 
Santo onofre  10 20 

 Óbidos  10 20 
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Anexo 5 –  Modelo em GAMS 

 

Sets 

i i0 corresponde a fabrica - i1 a i10 sao as freguesias de entrega /i0*i10/ 

v veiculos a utilizar /v1*v3/; 

 

Alias(i,j); 

Alias(i,h); 

Alias(i,w); 

Alias(i,k); 

 

 

Scalar tf tempo fixo na operacao de distribuicao em minutos /10/; 

Scalar ttotal minutos diarios disponiveis para a operacao de distribuicao /480/; 

 

Parameter 

 maqr(i) maximo entre baterias a entregar e recolher em cada freguesia 

 / i1  12 

   i2  2 

   i3  8 

   i4  8 

   i5  12 

   i6  12 

   i7  12 

   i8  6 

   i9  14 

   i10 6 / 

 

 

 capv(v) capacidade dos veículos em quantidade de baterias que pode transportar 

 / v1 31 

   v2 31 

   v3 82 / 
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 cdist(v) custo de percorrer cada km em euros 

 / v1 0.38 

   v2 0.38 

   v3 0.46/ 

 

 tv(i) tempo variavel de entrega e recolha no local i em minutos 

 / i1  16 

   i2  11 

   i3  14 

   i4  14 

   i5  16 

   i6  16 

   i7  16 

   i8  13 

   i9  17 

   i10 13 /; 

 

 

Table t_viagem(i,j) 

          i0         i1         i2          i3         i4        i5          i6          i7        i8         i9         i10 

i0        0         17        21        23        20        27        19        17        14        16        17 

i1        17        0         12        13        13        14        15        11        5         12          5 

i2        21        16        0         6         16          8         17        10        10        9          16 

i3        21        15        4         0         13        10        15          8         11        10        17 

i4        23        17        14        13        0         16        13        10        14        18        21 

i5        27        18        11        11        19        0         20        15        17        14        15 

i6        20        17        18        16        16        24        0         13        16        19        20 

i7        18        12         6          5         9         13        11         0         9         10         15 

i8        12        6           9         11        12        17        13        9         0          6           8 

i9        16        13        9         10         16        13        17        12        6         0           9 

i10       19        7         17        19        19        14        20        16        8         11        0; 

 

Table d_viagem(i,j) 

          i0          i1         i2         i3         i4         i5         i6         i7       i8         i9         i10 

i0        0         16.9     19.4     19.9     20.6     21.7     16        18     15.5    16.6       16.4 
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i1        15.8        0          7.1        7.7        10.4       8.1        9.8        8        2.8        5.1        1.8 

i2        17.9        8.6        0          2.5        11.5       4.4        10.7       5        4.1        3.4        6.1 

i3        19          8.2         2          0           8.5         5.2        9.3        3.2      4.5        3.6        6.2 

i4        23          12.3       11.4     10.9       0          11.8       8.4        7.5      9.9        10.7      13.7 

i5        21          8.9        5.6        5.9        13.5       0          12.6       9.4      6.9        6          7.1 

i6        15.2        8          8.5        7.7        8.4        13.3       0          5.8      5.8        9.5        9.2 

i7        18.5        7.7        3.6        2.5        6.5        7.1        5.7        0        4.7        4.4        6.5 

i8        14.2        3.3        4.4        4.2        8.5        6.9        7.9        6.1      0          2.2        3 

i9        15.6        5.3        3.8        3.6        9.3        5.7        7.7        4.8      2.4        0          3.2 

i10       16.1        2.9        7.6        8.1        12.6       7.3      11.9      10.1     3.3      4.3        0; 

 

 

Variables 

x(i,j,v) assume o valor 1 se o arco entre os pontos i e j existe e é efectuado pelo veiculo v e o 

valor 0 no caso contrario 

vf(v) assume o valor 1 se o veiculo v efectuar uma rota e 0 caso contrario 

z custo total da operacao de distribuicao 

distotal(v) distancia total percorrida 

tetotal(v) tempo total necessario; 

 

Binary Variables x, vf; 

Positive Variables distotal, tetotal; 

 

 

Equations 

Obj        minimizar o custo total da operacao de distribuicao 

Eq1(j,v)   cada rota comeca no centro de distribuicao 

Eq2(j,v)   cada rota termina no centro de distribuicao 

Eq3(j)     so se chega a cada cliente exactamente uma vez (uma rota) 

Eq4(j)     so se parte de cada cliente exactamente uma vez (uma rota) 

Eq5(v,i)   assegura o movimento dos veiculos 

Eq6(v)     assegura que a capacidade de cada veiculo nao e ultrapassada 

Eq7(j,i,v)   define se um veiculo e necessario para a operacao de distribuicao 

Eq8(v)  garante que o tempo total de uma rota nao ultrapassa o tempo diario disponivel 

Eq9(j,i,v) torna impossivel arcos circulares em torno do mesmo ponto 
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Eq10(j,i,v) nao permite rotas com dois pontos sem o cd 

Eq11(j,i,h,v) nao permite rotas com tres pontos sem o cd 

Eq12(j,i,h,w,v) nao permite rotas com quatro pontos sem o cd 

Eq13(j,i,h,w,k,v) nao permite rotas com cinco pontos sem o cd 

Eq14(v) calcula a distancia total percorria 

Eq15(v) calcula o tempo total necessario; 

 

 

 

Obj                 ..  z =e= Sum((v,i,j),x(i,j,v)*d_viagem(i,j)*cdist(v)); 

Eq1(j,v)$(ord(j) eq 1) .. Sum((i)$(ord(i) gt 1), x(j,i,v)) =e= vf(v); 

Eq2(j,v)$(ord(j) eq 1) .. Sum((i)$(ord(i) gt 1), x(i,j,v)) =e= vf(v); 

Eq3(j)$(ord(j) gt 1).. sum((i,v)$(ord(i) <> ord(j)), x(i,j,v)) =E= 1; 

Eq4(j)$(ord(j) gt 1).. sum((i,v)$(ord(i) <> ord(j)), x(j,i,v)) =E= 1; 

Eq5(v,i)            ..  Sum(j, x(j,i,v)) =e= Sum(j, x(i,j,v)); 

Eq6(v)              ..  Sum((i,j)$(ord(i)>1 and ord(i)<>ord(j)), maqr(i)* x(i,j,v)) =l= capv(v); 

Eq7(j,i,v)       .. x(j,i,v) =l= vf(v); 

Eq8(v)              ..  Sum((i,j)$(ord(i) gt 1 and ord(j) gt 1),((t_viagem(i,j) + tv(i) + tf)* x(i,j,v))) =l= 

ttotal; 

Eq9(i,j,v)$(ord(i)=ord(j)) .. x(i,j,v) =e= 0; 

Eq10(j,i,v)$(ord(j)<>ord(i))  .. x(j,i,v) + x(i,j,v) =l= 1; 

Eq11(j,i,h,v)$(ord(i)<>1 and ord(h)<>1 and ord(j)<>ord(i) and ord(i)<>ord(h) and ord(h)<>ord(j))  

.. x(j,i,v) + x(i,h,v) + x(h,j,v) =l= 2; 

Eq12(j,i,h,w,v)$(ord(i)<>1 and ord(h)<>1 and ord(w)<>1 and ord(j)<>ord(i) and ord(i)<>ord(h) 

and ord(h)<>ord(w) and ord(w)<>ord(j))  .. x(j,i,v) + x(i,h,v) + x(h,w,v) + x(w,j,v) =l= 3; 

Eq13(j,i,h,w,k,v)$(ord(i)<>1 and ord(h)<>1 and ord(w)<>1 and ord(k)<>1 and ord(j)<>ord(i) and 

ord(i)<>ord(h) and ord(h)<>ord(w) and ord(w)<>ord(k) and ord(k)<>ord(j))  .. x(j,i,v) + x(i,h,v) + 

x(h,w,v) + x(w,k,v) + x(k,j,v) =l= 4; 

Eq14(v)   .. distotal(v) =e= Sum((i,j), x(i,j,v)*d_viagem(i,j)); 

Eq15(v)   .. tetotal(v) =e= Sum((i,j), x(i,j,v)*(t_viagem(i,j)+ tv(i) + tf)); 

 

Model Modelovalidacao /all/; 

Modelovalidacao.optcr=0; 

Modelovalidacao.optfile=1; 

Solve Modelovalidacao using mip minimizing z; 
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Display x.l, distotal.l, tetotal.l; 
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Anexo 6 – Número de grupos obtidos com o modelo  p-mediana, para cada dia 

 

Dia Nº de Grupos Média do nº de freguesias  
2 5 9 
3 6 7 
4 5 9 
7 5 8 
8 6 8 
9 4 8 

10 5 8 
11 5 9 
14 5 7 
15 5 10 
16 4 8 
17 4 9 
18 7 7 
21 5 8 
22 6 8 
23 4 11 
24 5 8 
25 4 9 
28 3 11 
29 5 9 
30 5 9 
31 6 8 

 


