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Resumo 
 

O ambiente extremamente competitivo que as empresas encontram nos mercados onde 

actuam pressiona-as a tentar melhorar os serviços prestados. Neste sentido, a logística 

desempenha um papel fundamental na optimização de operações que envolvam 

armazenamento e transporte de produtos. O objectivo é aumentar o nível de serviço fornecido 

ao cliente e ao mesmo tempo diminuir os custos. 

Actualmente os produtos e serviços estão constantemente em mudança tornando-se cada vez 

mais avançados e complexos. Portanto são necessários processos de negócio modernos para 

desenvolver, produzir, vender e manter os produtos para que os possamos usar e reciclar 

eficientemente. A forma como os processos de negócio são organizados e geridos é crucial.   

Uma boa gestão logística é fundamental para atingir vantagens competitivas e assegurar a 

sobrevivência das empresas nos mercados altamente competitivos. Neste sentido surge esta 

dissertação, que pretende estudar como a empresa portuguesa A.A. Silva pode atingir um nível 

de optimização superior da operacionalização da sua cadeia logística, através da utilização de 

um algoritmo que define as melhores rotas de distribuição e também optimize a utilização de 

veículos. 

A A.A. Silva define-se como uma empresa inovadora e bastante competitiva no mercado da 

distribuição de baterias, onde actua. Neste sentido tem vindo a desenvolver projectos com o 

objectivo de diminuir a sua pegada ecológica, através do estudo de implementação de veículos 

eléctricos na sua frota. Na presente dissertação será estudada a viabilidade de implementação 

deste tipo de veículos inovadores na operação da empresa através da apresentação de 

diferentes cenários e da construção de uma análise de custo/benefício. Espera-se que o 

modelo de optimização desenvolvido seja uma ferramenta útil para a tomada de decisão na 

empresa A.A. Silva. 

De forma a diminuir a complexidade do problema, o estudo incide apenas sobre o distrito de 

Lisboa e durante o mês de Janeiro de 2008, pois é o período com maior actividade comercial 

nesse ano.  

Este trabalho surge no seguimento do trabalho desenvolvido por Cardoso (2009), que estudou 

a optimização da operação de distribuição da A.A. Silva baseado no modelo de optimização de 

rotas com entregas e recolhas (VRPPD – Vehicle Routing Problem with Pick-up and Deliveries). 

Devido ao interesse expresso pela Administração da empresa procedeu-se à continuidade do 

estudo através de melhorias na agregação de clientes e performance do modelo. Foi ainda 

desenvolvido um modelo que contemplasse a utilização de veículos eléctricos nas operações 

de distribuição, avaliando o impacto da sua utilização na operação de distribuição. 

 

Palavras-chave: Logística, Planeamento de rotas de veículos, Entrega e Recolha, 

Optimização da frota, Veículos eléctricos. 



   

Abstract 
 

The highly competitive environment that companies face every day forces them to improve the 

relationships with their clients in order to achieve their expectations. The key to success is to 

provide the right amount of a certain product, in exactly the right place, at the right time in order 

to achieve an excellent service level and a competitive cost. In that way, Logistics which is the 

management of the flow of goods, information and other resources between the point of origin 

and the point of consumption in order to meet the requirements of consumers, plays a very 

important role. 

In the present dissertation, it is studied a Portuguese batteries’ manufacturer, A. A. Silva, which 

holds the brand of Autosil. The main objective of this work is to study the route planning process 

and evaluate new approaches that can bring benefits to the company, such as study the 

feasibility of implementing electric vehicles and new ways of clients’ aggregation. 

The vehicle routing problem, its variants and solution techniques are reviewed. Furthermore the 

working data that was provided by the company is presented and analysed as well as the 

mathematical formulation of the models that will be used to solve the problem. 

Although the company operates at national level, the object of this study it is only the district of 

Lisbon and in a particular month, January of 2008. Due to the complexity of the problem there is 

a need to divide the problem into sub-problems of lower dimensions, using the mathematical 

model p-median. Then the mathematical model developed previously is applied to each sub-

problem given by p-median. 

The present work follows the work done by Cardoso (2009) that studied the optimization of A.A. 

Silva’s distribution plan, which is based on a Vehicle Routing Problem with Pickup and 

Deliveries (VRPPD). This work’s main objective is to study the feasibility of the implementation 

of electric vehicles on their fleet, given the company’s expressed interest, as well as to improve 

the data aggregation and model performance. 

Key-words: Logistics, Vehicle routing problem, Pick ups and deliveries, Fleet optimization, 

Electric Vehicles. 
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1 Introdução 

1.1 Contexto do problema 

Nas últimas décadas tem-se assistido a uma viragem profunda da economia de “gestão” de 

empresas para uma economia “empreendedora”. É com esta filosofia que actua a empresa A. 

A. Silva, procurando adaptar-se às necessidades quer dos seus clientes quer da sociedade em 

geral, promovendo o desenvolvimento de novos produtos. A empresa olhou para o tópico das 

alterações climáticas não como um problema, mas sim como uma oportunidade de negócio. 

Os clientes são cada vez mais exigentes e pretendem ter os produtos certos, no local certo, à 

hora certa, na quantidade pretendida. Neste sentido, as empresas necessitam desenvolver 

estratégias que privilegiem o aumento do nível de serviço prestado. Assim, a logística 

representa um papel fundamental para a criação da utilidade de tempo e de local, sem nunca 

esquecer a diminuição de custos operacionais. 

No domínio da gestão de cadeias de abastecimento e logística, o uso de veículos para entregar 

produtos dos fornecedores para os clientes é uma das maiores operações. Antes de ser feita a 

entrega dos produtos é necessário optimizar as rotas dos veículos de forma a fornecer um 

serviço eficiente e de baixo custos aos clientes (Lau et al., 2009). 

Os custos com a logística são muito elevados, nomeadamente no que respeita ao transporte. 

Por vezes, em alguns produtos o transporte representa a maior fatia no preço final apresentado 

ao consumidor. Deste modo, o transporte é considerado como uma prioridade na gestão da 

cadeia de abastecimento, pelo que a sua optimização pode ditar um aumento de 

competitividade para uma empresa. 

Os problemas de rotas de veículos ou Vehicle Routing Problems têm assumido importância 

crescente e sido amplamente estudados com diversas variantes de forma a tentar modelar e 

optimizar os diferentes tipos de problemas encontrados no dia-a-dia. A gestão da frota de 

distribuição é também fundamental para que seja feita a correcta alocação dos recursos às 

necessidades. 

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

empresa A.A. Silva, empresa dedicada ao comércio de baterias. Será ainda estudada a 

viabilidade da implementação de veículos eléctricos nas operações da empresa. O objectivo 

principal deste trabalho é fornecer um modelo matemático que permita à empresa optimizar as 

rotas de distribuição e a frota associada de modo a minimizar os custos totais da distribuição, 

tendo em conta a manutenção do nível de serviço prestado ao cliente.  
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1.2 Objectivos do trabalho  

De acordo com o contexto do problema em estudo, os principais objectivos deste trabalho de 

dissertação de mestrado consistem em: 

- Construção de um modelo matemático que se adapte ao problema, com as simplificações 

necessárias para diminuir a complexidade associada; 

- Estudo de viabilidade de implementação de veículos eléctricos na frota da empresa, através 

da análise comparativa com a solução actual; 

- Fornecer soluções que permitam uma melhoria significativa na rede de distribuição da 

empresa. 

- Comparação dos resultados obtidos com a situação actual da empresa e com o trabalho 

desenvolvido por Cardoso (2009). 

 

1.3 Estrutura do trabalho  

Este trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: 

No capítulo 2 é realizada a caracterização do caso de estudo, nomeadamente com a 

caracterização da empresa e do problema real. 

No capítulo 3 efectua-se a revisão de literatura sobre os diversos tipos de problemas de 

Vehicle Routing. São ainda caracterizados os veículos eléctricos e a sua utilização em 

operações de distribuição. 

No capítulo 4 após a revisão de literatura, decide-se qual o tipo de metodologia que melhor se 

adequa à situação real em estudo. 

O capítulo 5 descreve a implementação do modelo p-mediana utilizado como ferramenta para 

simplificar o problema de modo a diminuir a sua complexidade. 

Os resultados obtidos com a realização deste trabalho são descritos no capítulo 6. 

Por fim, no capítulo 7 são apresentadas as conclusões e são propostas algumas aplicações 

futuras a desenvolver com base neste trabalho. 
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2 Caso de Estudo 

2.1 Caracterização da empresa 

A empresa A.A. Silva, detentora da marca Autosil, dedica-se actualmente à comercialização de 

acumuladores eléctricos (baterias). Fundada em 1925 por António Acácio da Silva, é hoje uma 

das principais empresas de comercialização de baterias a actuar no mercado nacional, estando 

ainda presente no mercado espanhol. Actualmente, a empresa dedica-se à comercialização, 

instalação  e assistência pós-venda de baterias para aplicações de arranque, de tracção e 

estacionárias. No anexo 1 pode ser consultado o organograma funcional da empresa. 

No início do século XXI com as dificuldades financeiras que afectaram toda a indústria em geral 

houve a necessidade de reestruturar a actividade industrial e proceder a um investimento 

significativo de forma a reforçar a competitividade da empresa no mercado, bem como garantir 

a sua sobrevivência. Assim, como medida de reestruturação, a empresa decidiu reforçar a 

actividade comercial, dando especial atenção às actividades de distribuição de forma a possuir 

uma efectiva cobertura territorial do mercado com maximização da eficiência económica e 

tendo ainda, desenvolvido esforços no sentido de melhorar a qualidade do serviço prestado 

aos clientes. 

Através de uma rigorosa selecção de parcerias com alguns dos principais fabricantes mundiais, 

foi possível o alargamento da oferta de baterias industriais, estacionárias e de tracção. No ano 

de 2004, após uma análise de competitividade foi tomada a decisão de iniciar o processo de 

sub-contratação da produção como forma de salvaguardar a competitividade e diversidade da 

oferta. Como tal, no final do ano de 2008 foi encerrada a unidade de produção em Paço de 

Arcos e a sede da empresa foi alterada para Trajouce, no concelho de Cascais. Após esta 

reestruturação estratégica a Autosil deixou de ser um produtor de baterias para passar apenas 

a comercializá-las. A subcontratação de baterias foi feita de uma forma gradual, sendo que a 

partir do ano de 2009 se decidiu sub-contratar a totalidade da produção de acumuladores 

eléctricos. Actualmente, os seus fornecedores são três empresas fabricantes de baterias 

instaladas na China e Coreia do Sul. Um dos principais factores para esta tomada de decisão 

prende-se com a competitividade oferecida pelo mercado asiático quer em termos de custo da 

mão-de-obra, quer por questões legais relacionadas com o cumprimento de normas 

ambientais. Isto permite que o preço proposto pelos fornecedores à Autosil seja bastante 

atractivo, sendo esta uma das principais razões que levaram a esta mudança de estratégia. 

Outra das razões prende-se com o facto de a Autosil possuir uma vasta gama de produtos, 

pelo que os custos de produção não reflectiam o aproveitamento dos benefícios obtidos 

através de economias de escala. 

Um dos principais valores da empresa é a Qualidade, quer do produto comercializado, quer do 

serviço prestado ao cliente. Apesar de ter sido iniciada a subcontratação da produção foi feito 

um esforço significativo para que a qualidade dos seus produtos permanecesse intacta, quer 

pela escolha criteriosa dos seus parceiros, quer pelos testes de qualidade realizados 
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internamente. Os inúmeros certificados obtidos pelos principais construtores de automóveis e 

entidades oficiais atestam todo o reconhecimento da qualidade dos seus produtos a nível 

mundial. Num mercado bastante competitivo é necessário inovar para manter os níveis de 

competitividade. Neste aspecto a empresa possui um forte espírito e dá grande relevância ao 

desenvolvimento tecnológico. 

Tendo sempre em consideração a constante preocupação pela qualidade e actualização 

tecnológica, foram fabricados e comercializados produtos de qualidade ao longo da existência 

da empresa. Os meios de produção foram acompanhando as inovações tecnológicas, sofrendo 

actualizações constantes de acordo com as tecnologias disponíveis. É bastante interessante 

relembrar que numa fase inicial a produção de baterias possuía um carácter artesanal até aos 

dias em que começaram a ser automatizados os processos de produção e, por fim, passaram a 

ser feitos com recurso a outsourcing.  

Torna-se, portanto, impossível dissociar da marca Autosil um serviço de excelência prestado 

ao cliente. Com uma cobertura geográfica bastante eficaz, uma identificação precisa dos 

principais aglomerados de clientes e uma frota de distribuição adequada foi possível à Autosil 

criar uma empatia única com os seus clientes. A política de proximidade desenvolvida junto dos 

seus clientes é uma das suas imagens de marca. 
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2.1.1 Produtos 

A marca Autosil possui uma gama diversificada de produtos para as várias aplicações no 

mercado. Oferece aos seus clientes baterias de arranque tanto para automóveis ligeiros como 

para pesados, baterias para ciclomotores, quadriciclos, motociclos, motas de água, veículos de 

lazer e baterias industriais com diversas séries para a satisfação das necessidades. Oferece 

ainda um dispositivo chamado Start Booster especialmente concebido para desempanagem, 

no caso de falha da bateria de arranque este entra em acção colocando o motor do veículo em 

funcionamento e carregadores CTEK e de tracção, para baterias de chumbo e de tracção, 

respectivamente. 

De forma a exemplificar a diversidade de produtos oferecidos aos seus clientes, na tabela 1 é 

contabilizado o número de baterias diferentes em cada subconjunto. O valor elevado de 

baterias diferentes deve-se ao facto de existirem bastantes aplicações para as baterias e como 

tal cada bateria tem uma especificação diferente de outra da sua família nomeadamente na 

voltagem e capacidade de carga, entre outras especificidades.  

Tabela 1 – Tipos de baterias oferecidos pela Autosil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Bateria Nº de produtos 
diferentes 

- Baterias de Arranque  
    . Ligeiros  
  Highenergy 37 
  STC 38 
    . Pesados  
  Heavy duty 23 
  Super Heavy duty 5 
- Baterias de Mota 35 
- Baterias Industriais  
  Série GOLIFE 1 
  Série EE  28 
  Oerlikon 1 
  Série ST  22 
  Série M 10 
  Série L 3 
  Série E 6 
  Série OPzS 20 
  Série T 4 
- Outros   
      Start Booster 1 
      Carregadores CTEK 8 
      Carregadores de tracção 2 
Total 244 
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2.2 Caracterização do problema  

De forma a efectuar uma abordagem correcta ao problema, é essencial compreender o 

funcionamento da empresa e das suas actividades. Como em qualquer actividade de 

distribuição, no caso da A.A. Silva é necessário identificar as restrições associadas ao 

problema, bem como os objectivos da empresa para esta actividade. É ainda necessário 

encontrar um equilíbrio entre eficiência e custos associados, de forma a proporcionar uma 

solução realista e viável do ponto visto económico. 

2.2.1 Funcionamento da rede de distribuição 

Actualmente, a empresa possui a maior frota de veículos comerciais a nível nacional 

exclusivamente dedicada à distribuição e assistência de baterias o que lhe permite responder a 

qualquer pedido de um cliente num prazo máximo de 24h. Este aspecto é muito relevante, 

nomeadamente na óptica do cliente, pois sabe que possui um fornecedor inexcedível em 

termos de nível de serviço e que vai ao encontro das suas necessidades imediatas. A estrutura 

de distribuição da Autosil sofreu alterações ao longo do tempo, modelando a sua rede de 

acordo com as necessidades dos clientes. 

A empresa possui actualmente, uma rede de distribuição constituída por 13 armazéns 

espalhados estrategicamente pelo território nacional, nomeadamente em Almada, Almancil, 

Beja, Coimbra, Lisboa, Mirandela, Porto, Santarém, São Miguel (Açores), Setúbal, Sines, 

Tondela e Viseu. Possui ainda três clientes concessionados em Aveiro, Castelo Branco e 

Funchal (Madeira). Em Espanha possui duas filiais em Madrid e Barcelona. A figura 1 mostra a 

localização destas instalações. 

 

Figura 1 – Localização dos armazéns, clientes concessionados, filiais e sede. 
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2.2.1.1 Distribuição e Logística 

Todos os armazéns da empresa possuem todo o tipo de produtos para uma resposta eficaz às 

necessidades dos seus clientes, pelo que a empresa tem uma estratégia de produção para 

stock baseando-se em previsões. A organização da distribuição foi feita de forma a cada loja 

ser abastecida apenas por um único armazém, e sendo este o que se encontrar 

geograficamente mais perto. 

A estrutura da distribuição dos seus produtos pode ser dividida em duas partes. Uma primeira 

chamada distribuição primária, que consiste no transporte desde o armazém central, onde são 

armazenados os produtos provenientes dos seus fornecedores, para os armazéns regionais, 

bem como para os clientes de entrega directa. Estão também contemplados os casos de 

necessidade de troca de produtos entre armazéns (transhipment). Por outro lado, a distribuição 

secundária engloba a distribuição dos armazéns regionais para todos os seus clientes, com ou 

sem stock à consignação. A figura 2 retrata a estrutura de distribuição e recolha da empresa. 

 

 

Figura 2 – Esquema simplificado da distribuição e recolha. 
 

Além dos fluxos directos, a Autosil integra na sua cadeia logística a preocupação com os fluxos 

inversos, também representados na figura 2. Neste campo encontram-se a logística de pós-

venda e a logística de pós-consumo. 

A logística de pós-consumo envolve a recolha de baterias usadas e sucata. Para a Autosil, o 

fluxo inverso é uma preocupação constante e as recolhas são parte integrante do serviço 
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prestado ao cliente, pelo que são feitas em contentores próprios e reencaminhadas para 

circuitos de reciclagem autorizados. Além do cumprimento de uma norma legal, é valorizada a 

preservação do ambiente. Neste campo podemos também dividir a recolha como primária e 

secundária, tal como na distribuição. O ponto de origem da sucata são os clientes, e o seu 

destino passam a ser os armazéns, pelo que consiste no fluxo inverso da comercialização de 

baterias. Aproveitando os circuitos de reciclagem uma grande parte dos componentes 

integrantes de uma bateria podem ser reaproveitados, como por exemplo, o plástico ou o 

chumbo. Neste caso, a empresa troca as baterias recolhidas por matérias-primas junto dos 

seus fornecedores de chumbo. O preço do chumbo varia de acordo com a flutuações do 

mercado, o que influencia também o preço oferecido aos clientes por cada bateria recolhida. 

No caso de alguns clientes, a Autosil possui stock à consignação, ou seja, à sua 

responsabilidade, pelo que quando as baterias excedem um tempo de permanência de 6 

meses sem serem facturadas deverão ser recolhidas e recarregadas num dos seus armazéns. 

Este processo é idêntico ao da recolha de sucata e insere-se na logística pós-venda. 

De forma a optimizar as entregas e recolhas, a Autosil decidiu aproveitar as viagens de 

regresso ao armazém (depois de feitas as entregas) para recolher as baterias, quer nas 

operações descritas na logística pós-venda, quer na logística pós-consumo. 

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

desenrolam de forma mais ou menos casuística, pelo que poderão surgir alterações às rotas 

mediante pedidos dos clientes. Para o planeamento das rotas é feita uma agregação de 

clientes de acordo com a frequência com que efectuam encomendas. Este planeamento é feito 

de acordo com os dados históricos de cada cliente. Assim, os clientes são divididos em três 

grupos, no grupo S quando fazem encomendas semanais, no Q quando são quinzenais, e no 

M quando as encomendas são mensais. Deste modo, é possível efectuar previamente o 

planeamento da distribuição para um dado dia, semana ou mês, para cada um dos 

distribuidores da empresa. 

A distribuição da A.A. Silva caracteriza-se por uma abordagem de menor custo possível, sendo 

que quando um distribuidor deixa o armazém para iniciar o processo de distribuição, dirige-se 

ao cliente mais próximo, e assim, sucessivamente. Não são contempladas nas distribuições 

entregas prioritárias. 

Apesar do planeamento de rotas ser feito com alguma antecedência, poderão existir pedidos 

de última hora que necessitam de alguma celeridade na resposta. Assim, caso haja 

disponibilidade por parte de um distribuidor para se deslocar ao local e número de baterias 

suficientes para satisfazer o pedido, o cliente é satisfeito. Assim, podemos inferir que as rotas 

de distribuição não são fixas e estão sujeitas a alterações. No entanto, estas alterações 

ocorrem de forma esporádica e, de forma a optimizar as rotas de distribuição e os recursos 

disponíveis este aspecto não irá ser contemplado no modelo a desenvolver no âmbito da 

dissertação de mestrado. 
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Apesar de existirem esporadicamente alterações na rota de distribuição, a estratégia de auto-

venda é a mais frequente, uma vez que a responsabilidade da entrega dos seus produtos é 

assumida pela própria empresa. É desta forma que garantem o cumprimento dos valores que a 

marca quer transmitir para o mercado, como a qualidade e excelência dos seus produtos e 

serviços. 

Neste trabalho será focada a distribuição no distrito de Lisboa, por ser aquele que representa o 

maior número de clientes e onde a procura é maior. Este distrito apresenta ainda problemas 

relacionados com a forte densidade populacional, como a dificuldade de estacionamento dos 

veículos, ou até mesmo a dificuldade de acesso nalgumas ruas mais estreitas, como por 

exemplo, nos bairros mais tradicionais de Lisboa. 

Quanto aos transportes, na distribuição primária são subcontratados, devido aos grandes 

volumes envolvidos, e na distribuição secundária são feitos pela frota própria da Autosil. 

A frota da empresa é heterogénea, pois é constituída por veículos com diferentes capacidades 

de transporte. A frota é renovada de quatro em quatro anos, que corresponde à duração dos 

contractos de leasing que a empresa realiza. Cada armazém possui diferentes números de 

veículos, adequados às suas necessidades. No caso do armazém de Lisboa a frota de veículos 

é constituída por oito veículos. Cada veículo tem uma capacidade de transporte variável com o 

tipo de bateria a transportar. Como foi visto anteriormente na tabela 1, existe um elevado 

número de produtos diferentes, cada um com as suas especificidades. Os pesos das baterias 

podem variar desde os 0,31kg aos 78kg, sendo que em média considera-se que uma bateria 

pesa 19kg, tratando-se na verdade, de uma restrição ao problema. Outro aspecto a ter em 

conta no carregamento do veículo é que independentemente do número de baterias que possa 

levar, cada veículo não poderá ultrapassar, por questões legais o peso bruto máximo permitido 

por lei. 

A relação entre o tipo de veículo e a quantidade de baterias que pode transportar está descrita 

na tabela 2, bem como outras características descritivas de cada veículo.  

Tabela 2 – Caracterização da frota de Lisboa. 

Marca e 
Modelo 

Tara 
(kg) 

Capacidade de 
carga (kg) 

Peso Bruto 
(kg) 

Nº de baterias 
médias 

Utilização 

Fiat Dobló 1280 740 2020 38 Auto 
Venda 

Fiat Dobló 1280 740 2020 38 Auto 
Venda 

Fiat Dobló 1280 740 2020 38 Auto 
Venda 

Fiat Dobló 1280 740 2020 38 Auto 
Venda 

Fiat Dobló 1280 740 2020 38 Auto 
Venda 

Ford Transit 1624 1559 3183 82 Distribuição 
Ford Transit 1624 1559 3183 82 Auto 

Venda 
Ford Transit 1624 1559 3183 82 Distribuição 
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Observando a tabela 2, podemos verificar que os veículos são utilizados em duas funções, na 

distribuição e na auto-venda.  

O processo de distribuição é planeado recorrendo a um sistema de gestão de frotas fornecido 

pela empresa INOSAT. Outros sistemas como o GPS (Global Positioning System) e o GSM 

(Global System for Mobile Communications) são utilizados para localizar e transmitir 

informações sobre os veículos em tempo real.  

A Autosil possui uma lista muito variada de clientes e em constante evolução devido às 

estratégias de expansão. Desde o ano de 2006 até 2008 o número de clientes tem vindo a 

subir. Na figura 3, pode-se observar o gráfico que ilustra esta evolução positiva. 

 

Figura 3 – Evolução do número de clientes. 
 

No que diz respeito ao número de baterias entregues, no período de 2006 a 2008, registou-se 

uma evolução negativa e consequentemente a facturação registou a mesma tendência. Nas 

figuras 4 e 5, pode-se verificar esta evolução negativa registada. 

       

  Figura 4 – Número de Baterias Entregues.    Figura 5 – Facturação. 
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2.2.2 Desenvolvimento Sustentável 

As alterações climáticas são um problema global, discutido diariamente pelos líderes mundiais. 

No entanto, cada indivíduo pode fazer a diferença. Mesmo as mais pequenas alterações no 

quotidiano podem ajudar a minimizar as emissões de gases poluentes sem afectar a nossa 

qualidade de vida. Foi com base nesta filosofia que em 2007 a Autosil iniciou os primeiros 

testes de baterias construídas com células de ião de lítio, sendo que dois anos mais tarde foi 

possível a conclusão de um projecto de conversão de um veículo cujo motor era de combustão 

interna para um motor eléctrico com baterias de ião de lítio. O veículo escolhido como 

plataforma de testes foi o Smart FourTwo, sendo que hoje se desenvolvem testes noutros 

veículos com vista à sua utilização para transporte e comercialização de baterias. 

A aposta neste projecto vem também dar resposta à extrema dependência global em relação 

aos combustíveis fósseis e às suas flutuações de preços. Esta alternativa pretende relevar-se 

como uma alternativa viável à utilização de combustíveis fósseis. 

Um veículo eléctrico possui como principais vantagens a ausência de emissão de gases 

poluentes, a possibilidade de utilizar a electricidade proveniente de energias renováveis nos 

transportes, o aumento da eficiência energética ao longo das várias fases do ciclo de vida do 

veículo, o reduzido preço da energia eléctrica por quilómetro percorrido e a reduzida 

manutenção. Por estas razões, é incontornável a introdução de forma progressiva de veículos 

eléctricos no mercado automóvel num futuro próximo. 

Um dos principais componentes do veículo eléctrico é a bateria cuja principal função é o 

armazenamento de energia necessária à tracção e deslocação do veículo. É neste 

componente-chave que se têm vindo a realizar esforços de modo a optimizá-lo, nomeadamente 

em questões de peso, aumento de potência disponível, redução dos tempos de carga, maior 

autonomia, etc. As baterias de ião de lítio são aquelas que apresentam actualmente maiores 

potencialidades para virem a equipar de série um veículo eléctrico.   

A A.A. Silva adoptou uma estratégia pro-activa e decidiu por sua conta desenvolver este 

projecto, ao invés de esperar que outros o façam. Como consequência, apesar dos custos 

elevados de investigação e desenvolvimento, a empresa adquire um know-how fundamental 

para empregar esta tecnologia na sua frota ou até mesmo comercializá-la. 

A conversão do veículo com motor de combustão eléctrica foi efectuada num automóvel Smart 

FourTwo usado, onde foi instalado um motor eléctrico de uma antiga máquina, reconvertido 

para a utilização pretendida e uma série de componentes necessários ao correcto 

funcionamento do veículo. Foi montada uma bateria de teste de tecnologia de LiFePO4 (lítio 

fosfato de ferro), que está actualmente a ser estudada pela Autosil, especialmente concebida 

para instalação no veículo eléctrico. 

Actualmente, estão a ser realizados testes para a optimização do sistema e para avaliar as 

reais capacidades do veículo e validar o desempenho obtido. Uma das características 
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interessantes do projecto é a possibilidade de recuperação de energia quando são realizadas 

travagens ou em descida. Esta tecnologia é já usada no desporto automóvel, nomeadamente 

na Fórmula 1, sob o nome de KERS e permite recuperar a energia cinética. 

Os objectivos deste projecto são dotar o veículo duma bateria capaz de atingir uma autonomia 

superior a 50 km, velocidades superiores a 100 km/h e tempos de carregamento a rondar uma 

hora, tudo isto com uma bateria de 5kWh. Os custos de conversão para este tipo de veículos 

situam-se nos 17000 euros para a primeira unidade, sem contar com a aquisição do veículo. 

No caso de serem convertidos mais veículos os custos poderão baixar devido à curva de 

aprendizagem e economias de escala. 

Os projectos relacionados com os veículos eléctricos e mobilidade sustentável realizados pela 

Autosil foram baptizados e registados com a sigla inglesa “Iwin! – I want it now!”, que significa 

“Eu venço (ou ganho)! – Quero-o agora!”. 

O Smart Iwin (figura 6) foi apresentado publicamente numa conferência intitulada “O Futuro 

Energético em Portugal” organizada pela Ordem dos Engenheiros no Museu da Electricidade e 

onde o Eng. Pedro Sena da Silva, actual Administrador Delegado da Autosil, efectuou uma 

sessão de apresentação e explicou a perspectiva da Autosil sobre o futuro dos veículos 

eléctricos e do seu impacto na sustentabilidade do sector dos transportes. Foi ainda publicado 

um artigo na edição nº 338, de Novembro de 2009, na revista automóvel Turbo acerca deste 

projecto e das preocupações ambientais da Autosil. 

 
Figura 6 – Smart Iwin. 

Após o sucesso com o veículo Smart Iwin, a empresa tomou a decisão de alargar a tecnologia 

desenvolvida a um veículo com capacidade de transporte para que pudesse integrar a frota da 

empresa. Surgiu assim um novo veículo eléctrico, cuja capacidade de transporte é de 1400 kg, 

que possui uma bateria de ião de lítio com capacidade de 30 Kwh que lhe permite obter uma 

autonomia que se situa em 100 quilómetros por carga. O ciclo de vida da bateria situa-se entre 

os 3000 a 4000 ciclos de utilização e o tempo de carregamento varia entre duas a três horas. A 

A.A. Silva estima que os custos de conversão para este tipo de veículos sejam de 40000 euros 

para a primeira unidade, sem contar com a aquisição do veículo. No caso de serem convertidos 

mais veículos também os custos poderão baixar devido à curva de aprendizagem e economias 

de escala. A Autosil adoptou uma política de consciencialização para um problema corrente do 

dia-a-dia e decidiu tomar acções no sentido de se manter competitiva no mercado onde actua. 
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2.2.3 Restrições do problema 

A actividade desenvolvida pela empresa apresenta algumas restrições que têm de ser tidas em 

conta de forma a garantir a realidade do modelo e da solução proposta. 

As restrições da distribuição a considerar são: 

- A procura tem de ser sempre satisfeita, independentemente do número de produtos 

envolvidos. Não existem quantidades mínimas de encomenda. Esta deverá ser satisfeita 

idealmente até a um prazo máximo de 24h; 

- É necessário respeitar as capacidades máximas de carga impostas por lei para cada um dos 

veículos. No acto de carregamento, cada veículo deverá possuir um número de baterias que 

não exceda a capacidade de carga máxima. Não é tido em conta o número de baterias máximo 

que conseguiria levar em termos de volume. Estes valores poderão ser observados na Tabela 

2; 

- Cada cliente só pode ser visitado uma vez por dia e por um único veículo; 

- Normalmente, a distribuição começa às 9h, tem um intervalo das 13h às 14h para o almoço 

do condutor e acaba por volta das 18h, não havendo um horário fixo; 

- Cada rota começa e termina no centro de distribuição; 

- Cada distribuidor deve visitar um número de clientes tal que não exceda a sua capacidade de 

resposta a encomendas. O somatório das quantidades a entregar e a receber de cada cliente 

não podem exceder a capacidade máxima do veículo.  

- Os veículos de distribuição apenas realizam tarefas de distribuição e recolha de produtos. 

Todas as tarefas administrativas como cobranças, prospecção de novos clientes, entre outras 

deverão ser realizadas pelos veículos Smart eléctricos, sem capacidade de transporte. Esta 

restrição poderá ser adicionada ou retirada ao problema com o objectivo de analisar a 

viabilidade de implementação deste tipo de veículos. 

Restrições associadas aos veículos eléctricos: 

- Cada veículo possui autonomia para 50 ou 100 km, no caso do Smart e carrinha de 

distribuição eléctrica, respectivamente;  

- Os veículos eléctricos Smart apenas efectuam visitas que não impliquem a entrega ou recolha 

de baterias; 

- Cada cliente só pode ser visitado uma vez e por um único veículo eléctrico; 

- O horário laboral deve ser respeitado; 

- Cada rota começa e termina no centro de distribuição; 
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2.2.4 Definição dos objectivos 

Tendo em conta o problema acima descrito, este trabalho tem como objectivo principal estudar 

eventuais melhorias ao nível do planeamento operacional da rede de distribuição da empresa 

A.A. Silva e fornecer à empresa uma ferramenta útil na tomada de decisão através da 

construção de uma análise de viabilidade das diferentes soluções apresentadas. Para tal, é 

desenvolvido um modelo de apoio à decisão que permite optimizar as rotas de distribuição bem 

como a frota associada, determinantes para uma efectiva cobertura geográfica do mercado 

com maximização da eficiência económica e da qualidade do serviço prestado aos clientes. É 

ainda necessário ter em conta a minimização de custos operacionais, dando a garantia de 

satisfação de todas as restrições descritas anteriormente. 

No presente trabalho será estudada a viabilidade de implementação de veículos eléctricos na 

operação da empresa através da apresentação de diferentes cenários e da construção de uma 

análise de custo/benefício.  

Este trabalho surge como complemento ao trabalho desenvolvido por Cardoso (2009), que 

estudou a optimização da operação de distribuição da A.A. Silva baseado no modelo de 

optimização de rotas com entregas e recolhas (VRPPD – Vehicle Routing Problem with Pick-up 

and Deliveries). Pretende-se melhorar a performance dos modelos, tornando-os mais 

representativos da realidade e ainda, fornecer novas alternativas inovadoras para a operação 

de distribuição da empresa, estudando a viabilidade dos veículos eléctricos. 
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3  Revisão da Literatura 

3.1 Introdução 

A Logística pode ser entendida como a parte do processo da cadeia de abastecimento que 

planeia, implementa e controla, de forma eficiente e eficaz, os fluxos directo e inverso, o 

armazenamento dos produtos, serviços e informações relacionadas, entre o ponto de origem e 

o ponto de consumo, com o objectivo de satisfazer as necessidades dos clientes1.  

Segundo Carvalho (2002), a logística pode ser dividida em dois tipos de actividades: principais 

e secundárias. As primeiras incluem os transportes, manutenção de stocks e processamento 

de pedidos enquanto as segundas incluem as operações de armazenamento, manuseamento 

de materiais, embalagem, compras, programação de produtos e sistemas de informação. 

A gestão do processo logístico é de extrema importância, pois os consumidores são cada vez 

mais exigentes em relação à qualidade dos produtos, aos tempos de produção e respectivos 

ciclos de vida, prazos de entrega e ainda ao conjunto de inovações tecnológicas incorporadas 

em cada novo produto. Uma gestão eficiente e eficaz do processo logístico implica a tomada 

de decisões a três níveis, o estratégico, o táctico e o operacional. 

O planeamento estratégico consiste em determinar o número e a localização dum conjunto de 

instalações como as fábricas, os armazéns e os centros de distribuição de modo a minimizar os 

custos de satisfazer uma dada procura e de manter um elevado nível de serviço. Segundo 

Simchi-Levi et al. (2005), estas decisões estratégicas são um determinante crucial para que os 

materiais e produtos fluam eficientemente ao longo do sistema de distribuição. 

A nível táctico é necessário tomar decisões relacionados com a dimensão da frota e com o mix 

de produtos a colocar em cada armazém. A nível operacional são tomadas decisões 

relacionadas com a gestão do quotidiano da organização, como a determinação das rotas de 

distribuição.  

3.2 A importância do Vehicle Routing Problem na actualidade 

Os Vehicle Routing Problems (VRP) são considerados o coração de muitos sistemas de apoio 

à decisão para situações reais de problemas de distribuição. No VRP deve ser determinado um 

conjunto de rotas com o menor custo total para um dado número de recursos (a frota de 

veículos) localizado num ou mais pontos (centros de distribuição, armazéns) de forma a servir 

eficientemente um número de pontos de procura ou oferta (Mester et al., 2007). O estudo dos 

problemas de VRP é considerado muito importante, uma vez que a definição das rotas dos 

veículos de forma eficiente ganha cada vez mais importância à medida que os mercados se 

tornam mais abertos. Caso esta eficiência seja atingida os benefícios económicos serão 

bastante significativos (Bianchi, 2000). Como tal, é vital para as organizações que actuam em 

mercados extremamente competitivos aumentar a sua eficiência. Como os custos de transporte 
                                                
1 Definição fornecida por Council Of Logistics and Management, CLM Annual Conference, Philadelphia, 
2004. 
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representam um grande peso nos custos operacionais de uma empresa é imperativo reformular 

estratégias de modo a optimizar as suas rotas de distribuição e frota associada. 

Dada a importância das operações de logística para as organizações, o VRP tem sido 

amplamente estudado devido à sua grande aplicabilidade em situações reais. Hu et al (2009) 

desenvolveram uma solução para a distribuição de armazéns grossistas alimentares em 

cidades que possuíssem infra-estruturas circulares de transporte, uma vez que é de extrema 

importância para um fornecedor saber quando, onde e como irá efectuar a sua distribuição com 

o menor custo possível e com a correcta adaptação às necessidades dos clientes. Também 

Tarantilis e Kiranoudis (2007) analisaram a forma de optimizar a distribuição de produtos 

perecíveis como o leite fresco engarrafado e ainda, a distribuição de betão para a construção 

civil. 

O estudo de diferentes soluções para problemas que as organizações enfrentam no seu 

quotidiano é bastante importante para a melhoria contínua da eficiência. Neste sentido, o VRP 

desempenha um papel fulcral ao fornecer soluções concretas para os diferentes tipos de 

problemas enfrentados. 

3.3 Definição de Vehicle Routing Problem (VRP) 

O VRP foi introduzido há cerca de cinquenta anos atrás por Dantzig e Ramser, num artigo 

publicado com o nome de “The Truck Dispatching Problem”. O estudo do VRP tem sido a 

alavanca para grandes desenvolvimentos nas áreas de algoritmos exactos e heurísticas. Nos 

últimos anos têm surgido avanços nas áreas de algoritmos exactos de decomposição 

matemática altamente sofisticados e poderosas metaheurísticas (Laporte, 2009). 

O principal objectivo do VRP é fornecer o conjunto de rotas óptimas para a distribuição de 

vários tipos de carregamentos, como bens, correio e matérias-primas, desde o seu ponto de 

origem (armazéns ou centros de distribuição) até aos pontos de consumo (clientes) que se 

encontram dispersos geograficamente e com valores de procura diferentes entre si (Mester et 

al., 2007). Os VRP são modelados matematicamente através dum conjunto de restrições 

associadas ao problema e que têm necessariamente de ser cumpridas. Uma das restrições 

operacionais mais comuns presente na literatura científica é a de que um veículo possui uma 

dada capacidade e a carga total transportada não pode exceder essa capacidade (Baldacci et 

al., 2010). É utilizada uma frota de veículos idênticos que parte do centro de distribuição para 

realizar as operações de entrega de produtos aos seus clientes. Uma vez terminada esta 

operação, os veículos voltam ao centro de distribuição. È ainda importante definir que a 

procura terá sempre que ser satisfeita. Adicionalmente é definida uma função objectivo que 

determina qual a finalidade a que se propõe o problema, como por exemplo minimização da 

distância total percorrida, minimização de custos totais, minimização de tempos de operação 

ou minimização do número de veículos que constituem a frota da empresa. Na figura 7 

podemos observar um exemplo de uma representação gráfica de um problema de VRP. 
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Figura 7 – Representação gráfica de um VRP 
 

Ao longo do tempo os problemas de VRP têm sofrido algumas alterações de modo a responder 

a situações do quotidiano que não eram contemplados no modelo clássico. Estas variantes 

tentam fornecer uma solução de modo a minimizar os custos para as organizações, 

modelando-se às particularidades de cada situação. Esta versatilidade do VRP permite a 

modificação ou adição de restrições comparativamente ao modelo clássico, como por exemplo: 

no caso de a frota ser heterogénea, no caso de existir mais do que um centro de distribuição, 

no caso de a procura seguir um modelo estocástico, entre outras. 

O VRP surgiu naturalmente como um problema central nos campos dos transportes, 

distribuição e logística (Dantzing e Ramser, 1959). Nalguns sectores de mercado os custos 

com o transporte representam grande parte do custo do produto. Assim, a utilização de 

métodos computacionais aplicados às operações de transporte poderão muitas vezes significar 

reduções significativas no custo total (Toth e Vigo, 2001).  

 

3.4 Definição do modelo matemático do VRP simples 

O VRP pode ser considerado como uma generalização de um outro problema aplicado ao 

estabelecimento de rotas designado por problema do caixeiro-viajante (Traveling Salesman 

Problem - TSP). Neste problema um conjunto de cidades tem de ser visitado pelo caixeiro-

viajante, onde cada cidade é visitada exactamente uma vez, retornando depois ao ponto de 

partida. O caixeiro-viajante tem de definir uma rota de forma a percorrer a menor distância 

possível, correspondente ao menor custo desde a sua cidade.  
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De seguida apresenta-se uma definição matemática do VRP simples baseada no artigo de 

Marinakis et al. (2010). 

O VRP é definido por uma rede G = (V, E), sendo V o conjunto de vértices V = {v1, v2, …, vn} 

que correspondem aos pontos de procura, em que v1 corresponde ao único centro de 

distribuição e os restantes pontos são os clientes, cuja procura qi é conhecida. O conjunto E = 

{(l, m) : l, m є V, l ≠ m} é o conjunto de arcos que ligam esses vértices. A estes arcos está 

associada, 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 l para o vértice m é igual ao do sentido 

inverso, ou seja, clm = cml. Nalguns casos específicos, a matriz pode ser assimétrica, pois há 

estradas de apenas um sentido. O número de camiões a efectuar o transporte pode ser fixo ou 

livre, não devendo ultrapassar o número total de clientes. Uma procura dl e um tempo de 

serviço stl estão associados a cada nó l. A procura d1 e o tempo de serviço st1 são iguais a 0, 

uma vez que correspondem ao centro de distribuição. 

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 Qk. Se a frota for 

homogénea a quantidade Q é igual em todos os veículos. 

 Cada rota começa e acaba no centro de distribuição; 

 A cada cliente é atribuído um único veículo responsável por satisfazer a sua procura; 

 Cada veículo é responsável por efectuar uma única rota. 

Os custos de transporte e o tempo de viagem entre cliente il e im são, respectivamente, clm e 

ttlmk. O tempo máximo permitido a uma rota para o veículo k é definido por Tk. 

Assim, este problema consiste em determinar um conjunto de rotas possíveis (uma para cada 

veículo) de modo a minimizar o custo total da operação de distribuição. 

Uma rota é uma sequência de localizações que o veículo deve visitar, onde a variável xlmk 

assume o valor 1 se o arco (l,m) é atravessado pelo veículo k, e 0 caso contrário. 

 

De seguida é apresentada a formulação matemática do modelo de VRP simples, 

A função objectivo consiste em minimizar o custo total, que pode ser dada pela equação 

seguinte: 

  

 J = min           (3.1) 
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Sujeito a: 

, 1m                   (3.2)                                   

 

, 1l                   (3.3)                                                                           

 

As equações (3.2) e (3.3) garantem que cada cliente é servido apenas por um veículo. 

 

           ,                                (3.4) 
 
A equação (3.4) assegura a continuidade das rotas, ou seja, quando um veículo chega a um 

cliente, tem de o deixar na mesma rota e em sequência do movimento anterior. 

 

                    k = 1,…,K              (3.5) 

 

A equação (3.5) garante que a soma das quantidades a transportar por um veículo para 

satisfazer a quantidade procurada ql não excede a capacidade máxima dos veículos Qk. 

  

          k = 1,…,K                             (3.6) 

 

A equação (3.6) permite-nos garantir que a soma do tempo de serviço stl e o tempo de viagem 

ttlmk, entre os clientes l e m, não excede o tempo máximo por rota Tk. 

. 
              k = 1 , …, K        (3.7) 
 
 

k = 1 , …, K         (3.8) 
 
 

As equações (3.7) e (3.8) garantem que o número de rotas não excede a disponibilidade de 

veículos. Se um veículo parte do centro de distribuição só pode efectuar uma rota. 

Por fim, é necessário garantir que a variável x é uma variável binária, isto é, só pode tomar 

valores de 1 ou 0. 

 
Xlmk = {0,1}  l,m = 1,…, n;     k = 1,…,K              (3.9) 
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3.5 Diferentes tipos de problemas VRP 

Graças à sua grande versatilidade o VRP pode ser aplicado a um vasto leque de problemas 

relacionados com a distribuição e transportes, pelo que surgem algumas restrições para tentar 

modelar os problemas reais com que se debatem as empresas. Algumas destas restrições são: 

 - Os veículos têm um limite de capacidade (Capacitated VRP – CVRP) 

- Os clientes têm de ser satisfeitos numa certa janela temporal (VRP with time windows 

– VRPTW) 

- O vendedor utiliza vários centros de distribuição para fornecer os seus clientes (multi 

depot VRP – MDVRP) 

- Os clientes podem devolver alguns produtos ao centro de distribuição ou armazém 

(VRP with Pick-Up and Delivery – VRPPD) 

- O cliente pode ser servido por mais do que um veículo (Split Delivery VRP – SDVRP) 

- Alguns valores como o número de clientes, a procura, os tempos de operação ou 

tempos de viagens podem estar sujeitos a variabilidade (Stochastic VRP – SVRP) 

- As entregas podem ser feitas apenas em alguns dias (Periodic VRP – PVRP)  

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

 

3.5.1 Traveling Salesman Problem (TSP) 

O Traveling Salesman Problem (TSP) é um dos mais importantes e mais investigados 

problemas na área da matemática computacional. Dado um conjunto de cidades e o custo de 

deslocação entre cada par, o caixeiro-viajante tem de encontrar o caminho com menor custo de 

forma a visitar todas as cidades e de seguida, voltar ao ponto de partida (Abrahamson et al., 

2010). 

A origem do estudo do problema permanece uma incerteza. No início do século XIX, foi 

encontrado um livro de um caixeiro-viajante onde incluía exemplos de rotas entre a Alemanha e 

a Suíça, sem que houvesse qualquer tratamento matemático dos dados. Mais tarde, nesse 

século, Sir W.R. Hamilton e T. Kirkman foram os primeiros a tratar matematicamente problemas 

ligados ao TSP. O estudo matemático do problema geral do TSP surgiu na década de 1930 por 

K. Menger. Mais tarde, foi estudado por H. Whitney e M. Flood na Universidade de Princeton 

(Applegate, 2006). 

O TSP pode ser interpretado como um CVRP ou VRP simples, no qual um único veículo visita 

um determinado número de clientes com capacidade igual ou superior à totalidade da procura. 

O TSP surge naturalmente como um problema ligado aos transportes e logística, como é o 

caso do estudo acima referido realizado por M. Flood, que se destinava ao problema de 

escalonar os autocarros escolares para transportar as crianças de um dado distrito. Apesar das 
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aplicações ligadas aos transportes serem as mais frequentes, a simplicidade do modelo levou à 

sua crescente utilização noutras áreas. Um exemplo clássico é o da perfuração de uma peça 

metálica, onde cada furo representa uma cidade, e o custo da viagem é dado pelo tempo que 

demora a deslocação da máquina perfuradora dum buraco para o outro. Neste exemplo, é fácil 

perceber que no caso do tempo de perfuração ser elevado, o TSP pode desempenhar uma 

tarefa fundamental. Existem ainda outras aplicações usando a estrutura do TSP como por 

exemplo, em problemas de análise da estrutura de cristais (Bland e Shallcross, 1987) ou no 

manuseamento de materiais de armazém (Ratliff e Rosenthal, 1981).  

 

3.5.2 Periodic Vehicle Routing Problem (PVRP) 

O Periodic VRP é uma variante do Vehicle Routing Problem clássico, com a diferença que o 

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

para um dia. Tal como no VRP simples, a frota de veículos é homogénea e a sua capacidade é 

conhecida (Francis et al, 2008).  

O PVRP tem um horizonte temporal, de T dias, e existe uma frequência para cada cliente 

indicando quantas vezes dentro do período de T dias o cliente deve ser visitado. A solução 

para o PVRP consiste em T conjuntos de rotas que conjuntamente satisfazem as restrições da 

procura e da frequência. Este problema tem como objectivo a determinação do conjunto de 

rotas para cada dia do período de tempo estabelecido que minimiza a frota de veículos e a 

distância total (Chao et al., 1995). 

Um aspecto muito importante no PVRP prende-se com a prioridade a dar a cada cliente. Este 

aspecto foi estudado por Christofides e Beasley (1984), que apresentaram uma heurística onde 

era dado um nível de prioridade a cada cliente e, de acordo com a prioridade atribuída, era 

formulado um horário de visitas para cada cliente. 

Cada um dos veículos executa uma rota por dia e a sua rota deve começar e terminar no 

centro de distribuição. Os clientes podem ser visitados k vezes durante o período de tempo 

estabelecido, em que 1 ≤  k ≤  M. A procura diária dos clientes é conhecida e tem de ser 

satisfeita na única visita realizada por um veículo. Todos os clientes têm de ser visitados 

durante o período M. 

3.5.3 Multiple Depots Vehicle Routing Problem (MDVRP)  

Dada a localização dos centros de distribuição e dos clientes, o MDVRP exige a atribuição dos 

clientes a cada centro de distribuição e as rotas dos veículos para visitar cada um dos clientes. 

Cada veículo inicia a sua rota a partir do centro de distribuição, visita os clientes agregados a 

esse centro de distribuição e por fim, regressa ao local de partida. O objectivo do MDVRP é 

servir todos os clientes enquanto se minimiza a distância total percorrida tendo em conta as 

restrições de capacidade do veículo para cada rota (Lim e Wang, 2005). 
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3.5.4 Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) 

O CVRP é um dos problemas mais gerais no planeamento de rotas de distribuição. Muitas 

vezes não é feita a distinção entre VRP e CVRP, dada a sua semelhança. O problema consiste 

no planeamento de um conjunto de rotas para um dado número de veículos homogéneos de 

forma a servir todos os clientes. Existem algumas restrições a ter em conta tais como, cada 

rota deve começar e acabar no centro de distribuição, a capacidade do veículo deve ser 

sempre respeitada, cada cliente deve ser visitado exactamente uma vez e o tempo da rota não 

pode exceder o tempo limite disponível (Ai e Kachitvichyanukul, 2007). 

O objectivo do CVRP é fornecer a cada veículo uma sequência de entregas de modo a que 

todos os clientes sejam servidos e os custos de transporte dos veículos sejam minimizados 

(Lee et al, 2010). 

Tal como o VRP simples, este problema tem a capacidade de ser modelado de acordo com as 

diferentes necessidades de cada empresa. A adição de algumas restrições altera o problema 

dando origem a novos tipos de VRP que irão ser estudados nos sub-capítulos seguintes. 

 

3.5.5 Vehicle Routing Problems with Backhauls (VRPB) 

A crescente preocupação ambiental e o aumento do preço dos materiais resultaram em 

políticas públicas que obrigam a reciclagem de produtos usados e tratamentos de resíduos. As 

empresas começaram a estudar formas de organizar as entregas e recolhas dos seus produtos 

para reutilizar os materiais de forma a reduzir custos. Portanto, o VRPB tem sido cada vez mais 

discutido nos últimos anos (Liu e Chung, 2009). 

O VRPB é uma variante do VRP simples onde é permitido aos clientes receber ou devolver 

produtos. Os clientes são divididos em dois tipos de pontos: os de entregas, onde é satisfeita a 

procura de cada cliente e os pontos de recolha, onde o veículo recolhe os produtos e 

transporta-os de volta para o centro de distribuição.  

Na prática podemos encontrar VRPBs com diferentes características como a percentagem de 

recolhas. Geralmente os problemas de VRPB estão divididos em três categorias de acordo 

com a ordem das entregas e recolhas: 

i) As recolhas podem ser feitas antes das entregas 

ii) As recolhas podem ser feitas antes das entregas e cada cliente pode ser 

simultaneamente um ponto de entrega e recolha. 

iii) Numa rota, primeiro são servidos os pontos de entrega e depois os pontos de 

recolha. Não são permitidas rotas só com recolhas, mas uma rota pode conter 

somente entregas. 
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Todos estes tipos de VRPB podem aparecer na prática, mas os dois primeiros são menos 

frequentes porque se torna muito difícil organizar os materiais cada vez que se chega a um 

novo cliente (Brandão, 2006). 

Assim, o VRPB permite reduzir os custos ligados à operação de distribuição uma vez 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. Este aspecto é muito importante, 

pois permite optimizar a eficiência da distribuição. O objectivo deste problema é encontrar um 

conjunto de rotas que minimizem o total de distância percorrida para completar a operação. 

(Jacobs e Goetshalckx,1998). 

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. 

 

3.5.6 Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) 

O VRPTW é um caso particular do VRP. Esta variante introduz uma restrição adicional, que 

limita uma janela temporal na qual um cliente tem de ser servido. A existência de uma janela 

temporal associada a cada cliente determina um intervalo de tempo no qual o veículo tem de 

iniciar e acabar o serviço a esse cliente (Oliveira e Vasconcelos, 2008). 

Um veículo pode chegar mais cedo do que o previsto a um cliente, mas tem de aguardar até 

que abra a janela temporal de forma a poder servir o cliente. Existem diferentes tipos de 

VRPTW, os flexíveis e os inflexíveis. Os primeiros permitem ao veículo chegar adiantado ou 

atrasado a um cliente, com uma consequente penalização na função objectivo. Mas, na maioria 

dos casos, a literatura foca-se em estudar os VRPTW inflexíveis, onde um veículo não pode 

chegar atrasado a um cliente. É permitido ao veículo chegar antes do tempo, originando a 

adição do tempo de espera ao tempo total da rota (Ombuki et al., 2006) 

O objectivo do VRPTW consiste em minimizar os custos de transporte restringindo o tempo de 

cada rota e a capacidade de cada veículo baseada na procura de cada cliente (Toth e Vigo, 

2001). 

Exemplos práticos da aplicação do VRPTW incluem o planeamento dos horários de autocarros 

escolares e táxis, entrega e recolha de correio e planeamento dos horários dos aviões e 

comboios. 
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3.5.7 Vehicle Routing Problems with Pickups and Deliveries (VRPPD) 

Este problema foi publicado pela primeira vez na literatura por Min em 1989. No seu trabalho, 

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

livrarias no estado americano do Ohio. A operação de distribuição era efectuada diariamente 

por dois veículos com capacidade limitada. De forma a resolver o problema, as livrarias foram 

divididas em dois grupos e foram resolvidos dois problemas do tipo TSP separadamente para 

cada veículo. 

Os estudos sobre VRPPD têm evidenciado cada vez mais destaque devido à importância da 

logística inversa. Em termos comerciais existem numerosas aplicações que requerem o 

transporte bidireccional de produtos. Na indústria de supermercados, por exemplo, os produtos 

devem ser entregues nas lojas, enquanto ao mesmo tempo os produtos cuja validade expirou 

devem ser recolhidos para serem processados apropriadamente. Além do mais, medidas pro-

ambientais como a reciclagem de garrafas vazias e outros materiais ou equipamentos 

reutilizáveis são outro factor crucial na importância do fluxo inverso dos produtos (Zachariadis 

et al., 2010). 

O VRPPD é um tipo de problema de planeamento de rotas no qual os veículos não só 

entregam os produtos aos clientes como também são responsáveis pela sua recolha. Todos os 

bens a serem entregues ao cliente são originários do armazém e todos os produtos recolhidos 

são transportados para o armazém. Este tipo de problemas envolve um fluxo bidireccional dos 

produtos (Zhang et al., 2009).  

O objectivo do VRPPD é construir um conjunto de rotas que possa servir os clientes e cuja 

capacidade de cada veículo não seja violada e a distância total percorrida por toda a frota seja 

minimizada (Gribkovskaia et al., 2002). 

A diferença entre o VRPB e o VRPPD é que no primeiro o cliente ou possui produtos a serem 

entregues ou produtos a serem recolhidos, enquanto no VRPPD um cliente pode 

simultaneamente entregar e receber produtos. 

 

3.5.8 Vehicle routing problems with Backhauls and Time Windows (VRPBTW) 

O VRPBTW resulta da junção de duas outras variantes do VRP simples, o VRPB e o VRPTW. 

Assim esta variante do VRP envolve dois tipos de clientes, os que possuem uma quantidade 

procurada de produto a ser fornecida pelos veículos de distribuição e os que possuem uma 

quantidade de produto a ser entregue ao veículo para retornar ao centro de distribuição.  

Em cada rota a entrega de produtos é prioritária, pelo que deve ser efectuada em primeiro 

lugar, de forma a evitar rearranjos de mercadorias cada vez que se visita um novo cliente. 

Cada cliente possui uma janela temporal, correspondente ao seu horário de funcionamento, 

que deve ser respeitada pelo veículo. No caso de atrasos o cliente poderá não ser servido, o 
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que resulta em custos adicionais. No caso de o veículo chegar antes da hora prevista ao 

cliente, terá que aguardar para ser atendido. É necessário ter em conta que cada cliente só é 

visitado uma única vez e que a capacidade do veículo, tendo em conta as capacidades 

entregues e recolhidas, não pode ser ultrapassada. O objectivo do VRPBTW é minimizar o 

número de rotas e a soma da distância total percorrida pelos veículos (Zhong et al., 2005).  

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

O VRPPDTW é uma variante do VRP que consiste em satisfazer um conjunto de clientes que 

requerem uma quantidade de bens a ser entregue e outra a ser recolhida. Para cada 

localização de entrega ou recolha de produtos, são especificados uma janela temporal e um 

tempo de carregamento e descarregamento. Cada rota tem início e fim no centro de 

distribuição e a capacidade de transporte do veículo deve ser respeitada. 

O VRPPDTW possui usualmente três objectivos, nomeadamente minimizar o uso de veículos, 

minimizar a distância total percorrida e minimizar o tempo de espera para atender um cliente 

(Genhong et al., 2009) 

O VRPPDTW aparece frequentemente em situações reais, por exemplo, na indústria de 

bebidas onde as garrafas vazias têm de ser recolhidas ou na distribuição a supermercados, 

onde as paletes ou embalagens são recolhidas e reutilizadas. A logística inversa é uma área 

com importância crescente à medida que as empresas se interessam em controlar todo o ciclo 

de vida dos seus produtos (Mingyong e Erbao, 2010). 

 

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

No MC-VRP existe 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 

vários compartimentos de capacidades limitadas. Cada cliente encomenda um ou mais tipos de 

produtos. Cada tipo de produto encomendado pelo cliente só pode ser entregue por um 

veículo. No entanto, se o cliente encomendar vários tipos de produtos, pode ser visitado por 

diferentes veículos em diferentes alturas do dia (Fallahi et al., 2008). 

Os clientes podem ter diferentes valores de procura para cada um dos produtos a transportar. 

Os produtos devem permanecer separados durante a operação de transporte. Os veículos 

estão disponíveis no centro de distribuição para que a empresa possa organizar a operação de 

distribuição. Cada compartimento tem uma capacidade limitada que deve ser respeitada. O 

objectivo do MC-VRP é definir um conjunto de rotas que comecem e acabem no centro de 

distribuição, satisfazendo toda a procura e garantindo que nenhum dos compartimentos tem a 

sua capacidade ultrapassada (Muyldermans e Pang, 2010). 
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3.5.11 Open Vehicle Routing Problem (OVRP) 

O OVRP difere do VRP clássico devido à particularidade dos veículos não terem a necessidade 

de voltar ao centro de distribuição no fim da operação de distribuição. As rotas de distribuição 

não são, portanto, caminhos fechados, mas sim abertos.  

O OVRP é o típico problema enfrentado por uma empresa que ou não possui uma frota de 

distribuição, ou a frota é inapropriada para satisfazer a procura dos seus clientes (Sariklis e 

Powell, 2000). Assim, a empresa tem de subcontratar parcial ou totalmente as actividades de 

distribuição. As empresas subcontratadas têm a sua frota própria e são os responsáveis por 

todos os custos associados ao veículo. Geralmente, o preço cobrado por estas empresas 

considera um modelo compensatório baseado na quilometragem (Li et al., 2007).   

Quando a empresa já não necessita do veículo este retorna à empresa subcontratada sem que 

retorne ao centro de distribuição, uma vez que iria acrescentar quilometragem e 

consequentemente, aumentaria os custos. A subcontratação das actividades de distribuição a 

empresas 3PL fornece um benefício a muitas empresas. Por exemplo, quando uma empresa 

tem a sua frota própria e a procura varia muito ao longo do tempo, a solução do OVRP fornece 

uma combinação perfeita entre veículos próprios e contratados (Repoussis et al., 2007). 

3.5.12 Vehicle Routing Problem with Stochastic Demand 

Nas variantes do VRP anteriores a procura associada a cada cliente era determinística, ou 

seja, era conhecida com antecedência. Neste tipo de problema a procura é incerta e segue 

uma determinada distribuição probabilística discreta, ou seja, só é conhecida no momento em 

que o veículo chega ao cliente. 

Dada a incerteza do valor da procura de cada cliente, a definição prévia da rota de distribuição 

pode ser alterada, pois no fim de cada visita é necessário fazer a avaliação de capacidade para 

responder ao próximo pedido. Se a procura de um cliente exceder a capacidade restante do 

veículo, este deve ir ao centro de distribuição para reabastecer e voltar novamente à rota pré-

estabelecida. Existe ainda outra estratégia para optimizar a definição da rota que consiste em 

saber sempre a procura do próximo cliente, de forma a evitar clientes cuja procura seja nula 

(Christiansen et al., 2009). 

O objectivo do problema é determinar um conjunto de rotas que minimize a soma dos custos 

totais de todas as rotas, tendo em conta que cada rota começa e acaba no centro de 

distribuição, a procura de cada cliente é totalmente satisfeita por um único veículo e a 

capacidade do veículo nunca é ultrapassada (Ak e Erera, 2007). 

Este tipo de problemas pode ser encontrado em várias situações do quotidiano, como por 

exemplo, a recolha de dinheiro por parte de um banco central nas restantes filiais, onde a 

quantidade de dinheiro presente em cada uma das filiais é incerta. A recolha de lixo é também 

um exemplo típico deste tipo de problemas (Wang e Ning, 2006). 
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3.5.13 Vehicle Routing Problem with Split Deliveries (VRPSD) 

O VRPSD é uma variação do VRP clássico, onde cada cliente pode ser servido por mais do 

que um veículo de forma a satisfazer a sua procura. Assim, para este problema, para além de 

ser necessário calcular as rotas de distribuição, é também necessário calcular a quantidade a 

ser entregue a cada cliente por cada veículo.  

A opção de separar as entregas torna possível servir um cliente cuja quantidade procurada 

exceda a capacidade do veículo. A divisão das entregas também permite a redução de custos 

(Belfiore e Yoshizaki, 2009). 

 

3.6 Métodos de Resolução de VRP 

Após construção do modelo matemático este deverá ser implementado usando uma estratégia 

de resolução, comparando e analisando posteriormente os seus resultados de modo a 

perceber qual a sua relevância. O VRP é considerado um problema NP – Hard 2, ou seja, trata-

se de um problema que pode ter um conjunto de soluções possíveis muito vasto que se torna 

impossível avaliar cada um dos seus elementos num espaço de tempo aceitável. Ao longo dos 

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 – Nas estratégias de optimização exacta, a solução procurada é aquela 

que alcança a melhor solução possível satisfazendo todas as restrições consideradas, ou seja, 

este método garante que a solução encontrada é a óptima. No entanto, dada a complexidade 

deste tipo de problemas, o problema proposto pode não ser resolvido em tempo computacional 

admissível, sendo apenas aplicáveis a problemas de pequenas dimensões.  

O tempo de processamento associado a estes problemas cresce exponencialmente com o 

número de inputs considerados no problema, tornando por isso impossível a resolução de 

alguns problemas num tempo de processamento aceitável. 

Uma das abordagens exactas é chamada de Branch and Bound, estudado por Laporte et al. 

(1986), que utiliza o procedimento no qual o problema é fraccionado pela fixação do limite de 

incidência dos subconjuntos seleccionados correspondentes aos clientes agregados. Dado um 

problema P em estudo, este é dividido em vários sub-problemas de menor dimensão, sendo 

que para obter uma solução é necessário resolver os sub-problemas. Esta operação é 

designada de Branching. A divisão de um problema em sub-problemas tem como objectivo 

repartir a dificuldade do problema inicial pelos vários sub-problemas, realizando as divisões 

iterativamente. Na figura 8 pode-se observar a divisão típica feita neste tipo de abordagem. 

                                                
2 NP Hard – non-deterministic polynomial-time hard. Nesta classe de problemas inserem-se geralmente 
problemas de decisão, procura e optimização. 
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Figura 8 – Diagrama do método Branch and Bound. 
 

Após ser feita a divisão são definidos valores limites, inferior e superior, dentro das quais as 

soluções são analisadas. Se algum dos sub-problemas estiver fora dos limites estabelecidos, 

este é eliminado, constituindo esta operação o designado Bounding. 

Outras das abordagens muito utilizadas é o Branch and Cut que resulta da combinação da 

abordagem anterior e de algoritmos de plano de corte. 

Em consequência da elevada complexidade dos problemas e da ineficiência destas 

abordagens para os resolver, as heurísticas e meta-heurísticas têm vindo a ganhar cada vez 

mais importância. 

Heurísticas – Os métodos heurísticos são menos rigorosos e menos exigentes ao nível 

computacional, no entanto, são ferramentas que nos permitem obter soluções boas, mas não 

necessariamente as óptimas. Comparativamente às abordagens exactas perde-se precisão na 

resolução do problema e ganha-se eficiência a nível computacional. Segundo Bodin et al. 

(1983) estes métodos podem ser divididos em três tipos: 

 Métodos construtivos – que permitem construir gradualmente uma solução possível, 

tendo sempre em conta os custos (ou equivalente). Utilizam técnicas de adição na construção 

da solução do problema. A cada iteração vão sendo agregados pontos às rotas parciais. Esta 

construção é um processo contínuo e gradual. Dentro destes métodos e direccionado para o 

problema de optimização de rotas, encontra-se o algoritmo dos Savings introduzido por Clark e 

Wright em 1964 que se baseia na noção de poupança do custo da união de duas sub-rotas 

existentes. Um algoritmo de Savings inicia-se com um processo iterativo que visa percorrer 

todos os clientes dois a dois, de forma a calcular as poupanças.  

Os Savings são alcançados quando a ligação entre um ponto A e o centro de distribuição, bem 

como a ligação entre o centro de distribuição e um ponto B são quebradas, criando-se uma 

nova ligação entre estes dois pontos. Sendo i e j dois pontos distintos (clientes), Cij o custo de 

deslocação entre os dois pontos e 0 o centro de distribuição, a poupança (Saving) entre i e j é 

dada pela equação 3.11: 

Saving i,j = C0,i + Cj,0 – Ci,j    Ijiji  ),(   (3.11) 
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Esta fórmula permite ter o conhecimento dos clientes com distâncias mais próximas. De 

seguida, um outro processo iterativo procura o maior Saving, ordenando-os de forma 

decrescente para posteriormente construir as rotas de distribuição. 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. Cada rota é terminada 

quando se atinge o limite de capacidade máximo do veículo de distribuição. Se a adição de um 

novo cliente resultar na violação da capacidade do veículo, então inicia-se uma nova rota. Na 

figura 9, podemos observar um esquema representativo do algoritmo dos Savings. 

 

Figura 9– Esquema representativo do Algoritmo dos Savings. 
 

Outro dos métodos utilizados é designado por Multi-Route Improvement Heuristics introduzido 

em 1993 por Thompson e Psaraftis. Este método consiste em construir uma rota começando 

no centro de distribuição para um determinado cliente adicionando como próximo cliente 

aquele que se encontra mais próximo do anterior 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 e Savelsbergh 2004). 

 Métodos de melhoramento – nos quais se escolhe aleatoriamente uma determinada 

rota do conjunto de rotas possíveis com o objectivo de encontrar uma melhor. Existem três 

tipos de métodos de melhoramento. A Heurística 2-OPT Intra-rotas que consiste na possível 

troca de dois arcos, não consecutivos, de uma rota e refazer as conexões, criando uma nova 

rota. Se o custo da nova rota for menor que o custo da rota original, procede-se à alteração. 

Outro dos métodos de melhoramento é a Heurística 2-OPT Inter-rotas que consiste na possível 

troca de dois arcos de duas rotas diferentes, e refazer as conexões, criando duas novas rotas 

(Lins e Kernigham, 1973).  

Por fim, existe o algoritmo Swap que consiste em trocas simples entre pontos das rotas. Dois 

pontos diferentes são escolhidos aleatoriamente e, se a troca deles diminuir o custo total das 

rotas, esses pontos são trocados de posição (Corberán et al., 2000). 
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Métodos compostos – que permitem obter resultados muito próximos do óptimo. A ideia 

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

melhoramento para obter melhores resultados. 

Meta-heurísticas – Nas meta-heurísticas, a ênfase é focada sobre a realização de uma 

exploração profunda das regiões mais promissoras do espaço de solução. A qualidade das 

soluções produzidas por estes métodos é muito maior do que aquelas produzidas pelas 

heurísticas clássicas.  

Existem inúmeras meta-heurísticas entre elas, o Sistema da Formiga (Ant System) que é 

organizado segundo uma hierarquia de colónias de formigas artificiais desenhadas para 

optimizar uma função multi-objectivo. A primeira colónia minimiza o número de veículos 

enquanto a segunda colónia minimiza as distâncias percorridas. A cooperação entre as 

colónias é essencial e é feita pela troca de informação (Bullnheimer et al., 1997) 

Fazem ainda parte deste conjunto, a programação por restrições (constraint programming), em 

que a cada cliente i é adicionado uma variável de decisão Ri, representando o próximo cliente a 

visitar pelo mesmo veículo. Para cada veículo k, existem visitas adicionais, Sk e Ek que 

representam o início e o fim da rota, respectivamente. Para ler o itinerário para o veículo k, 

começa-se por Sk e segue-se os próximos ponteiros até chegar a Ek (Shaw, 1998).  

Existem também métodos como os algoritmos genéticos que trabalham com um conjunto de 

possíveis soluções para o problema e não apenas com uma solução (Holland, 1975). Ou o 

simulated annealing que 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 (Kirkpatrick et al., 1983). 

O algoritmo Tabu search é também uma meta-heuristica que utiliza um método de busca local, 

onde 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 (Glover, 1986). 
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3.7 Eliminação de sub-rotas 

Dada a complexidade associada aos problemas de VRP, por vezes surgem algumas anomalias 

e é necessário garantir que o modelo matemático descreve exactamente a situação real em 

estudo. Um dos problemas que frequentemente surge no planeamento de rotas é a existência 

de sub-rotas. Nas sub-rotas um determinado número de clientes é afecto à rota mas são 

criados subconjuntos que respeitam todas as restrições sendo, no entanto, formados sub-

ciclos. 

Num problema de VRP simples, o distribuidor tem como função visitar um conjunto de n pontos 

(clientes) encontrando um conjunto de rotas que minimize a distância total percorrida. Qualquer 

rota de distribuição tem como início e fim o centro de distribuição, isto é, o vendedor inicia a 

rota neste ponto, percorre os n pontos que tem de visitar obrigatoriamente e regressa no final 

ao ponto de partida.  

A fim de desenvolver um modelo matemático que contemplasse a inexistência de sub-rotas 

num problema de planeamento de rotas, Miller et al (1960) propuseram a equação 3.13 que 

será usada no modelo matemático do presente trabalho como alternativa à equação 3.12 

utilizada no trabalho de Cardoso (2009), equação desenvolvida no trabalho de Dantzig, 

Fulkerson e Johnson (1954). 

   (3.12) 

 

Onde S representa um sub-conjunto de clientes. A equação 3.13 fornece uma melhor solução 

para evitar a existência de sub-rotas e melhora bastante a performance do modelo, um dos 

objectivos deste trabalho. 

(3.13) 

Sendo que ui e uj representam variáveis de decisão inteiras associadas a cada cliente. A 

variável xijk representa uma variável binária que toma o valor 1 caso exista a ligação entre o 

ponto i e o ponto j na rota k e toma o valor 0 caso contrário. 

Na figura 10, encontra-se um esquema que representa a existência de sub-rotas e 

posteriormente uma rota de distribuição que respeita as restrições do problema e representa 

correctamente um caso de estudo real. 

    

Figura 10 – Esquema representativo da existência de sub-rotas. 

ui – uj + n x xijk ≤ n – 1,         Ijinji  ),(2                
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3.8 Veículos Eléctricos 

O estudo da implementação de veículos eléctricos no quotidiano das sociedades tem sido cada 

vez mais estudado com o objectivo de se afirmarem como alternativa viável aos típicos veículos 

de combustão interna. A escassez de recursos, nomeadamente petróleo, e as preocupações 

ambientais são algumas das principais alavancas para o sucesso deste tipo de projectos. 

Existe uma consciência clara que um dos principais problemas a resolver está directamente 

relacionado com o sector dos transportes rodoviários, devido à poluição que causa e à 

utilização do petróleo como fonte de energia. 

Os veículos eléctricos são um tipo de veículo propulsionado por um motor eléctrico para 

transportar ou conduzir pessoas, objectos ou uma carga específica. Diferenciam-se dos 

veículos usuais pelo facto de utilizarem um sistema de propulsão eléctrica e não a solução 

comum de motor de combustão interna. O motor eléctrico usa energia química armazenada em 

baterias recarregáveis, que depois é convertida em energia eléctrica para alimentar um motor 

que fará a sua conversão em energia mecânica, possibilitando que o veículo se mova. 

Existem dois factores que estão a tornar o veículo eléctrico uma solução de transporte cada 

vez mais eficaz: a evolução das baterias (mais energia, tempo de carga menor, mais potência, 

custo menor) e custos cada vez mais competitivos comparativamente com o veículo a 

combustão, com custos por km percorrido muito inferiores. Atentos a essa realidade, os 

grandes fabricantes de automóveis têm desenvolvido diversas tecnologias alternativas, 

permitindo disponibilizar no mercado veículos cada vez mais ecológicos. O desenvolvimento de 

veículos eléctricos é uma das vias que está a ser desenvolvida e existem já bastantes projectos 

em vias de comercialização.  

Até hoje os veículos eléctricos não têm sido largamente adoptados devido à sua fraca 

autonomia, ao tempo elevado de carregamento e ao fraco compromisso dos fabricantes de 

automóveis em desenvolver veículos capazes de satisfazer os padrões actuais de conforto, 

performance e design dos automóveis a gasolina ou gasóleo. No entanto, estes aspectos 

poderão mudar a curto prazo devido ao desenvolvimento conseguido nas tecnologias de 

fabrico de baterias, com menor custo e maior capacidade de armazenamento, possibilitando a 

introdução no mercado de uma nova geração de carros eléctricos. Neste sentido, vários 

estudos têm sido feitos onde contemplam a utilização de veículos eléctricos no dia-a-dia das 

sociedades e mais especificamente associados às operações de distribuição como é o caso do 

artigo publicado por H. Wang e J. Shen em 2007, onde é estudada a implementação de 

autocarros eléctricos na cidade de Pequim, China. 

Os apoios governamentais para este tipo de veículos poderão desempenhar um papel 

fundamental para a mudança de mentalidade por parte das sociedades e estimular o consumo. 

Existe ainda outro aspecto muito importante relacionado com os veículos eléctricos que é o 

facto de juntamente com a comercialização deste tipo de veículos é necessário criar uma infra-



36 
 

estrutura global de apoio aos veículos, nomeadamente, plataformas de carregamento e 

formação de pessoal especializado capaz de fazer a manutenção dos veículos. 

 

3.9 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.  

A presente dissertação segue como um complemento ao trabalho anteriormente desenvolvido 

por Cardoso (2009) com o objectivo de optimizar o modelo matemático desenvolvido quer na 

sua concepção, quer nos pressupostos assumidos, nomeadamente na agregação de clientes. 

O estudo de viabilidade de implementação de veículos eléctricos na frota da empresa surge 

também como uma alternativa ao trabalho anteriormente realizado.  

O caso de estudo real a modelar consiste num problema de planeamento de rotas de uma frota 

heterogénea, que começam e terminam a operação de distribuição no centro de distribuição. 

Os clientes só podem ser visitados uma única vez pelo veículo de distribuição e podem ter a 

eles associada uma quantidade de produto procurada e outra a ser recolhida.  

O objectivo desta dissertação consiste em definir um conjunto de rotas de distribuição óptimas 

que minimizem a distância total percorrida e o número de veículos a utilizar, tendo em conta a 

manutenção do nível de serviço da empresa. Os pedidos dos clientes devem ser satisfeitos 

respeitando a quantidade procurada e o horário de funcionamento dos clientes.  

A análise da viabilidade de implementação de veículos eléctricos na frota de distribuição da 

empresa é também um dos objectivos deste trabalho, onde se pretende estudar a conversão 

dos veículos de distribuição. Neste domínio pretende-se ainda estudar a adição de um veículo 

eléctrico sem capacidade de transporte de mercadorias para realizar as operações de cariz 

administrativo combinando com os veículos actuais. Neste sentido serão construídos diferentes 

cenários. 

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

escolhida foi numa primeira fase dividir o problema em sub-problemas menores e 

posteriormente desenvolver um modelo de optimização através de uma linguagem de 

programação matemática no programa GAMS e aplicá-lo a cada sub-problema obtido. Como 

caso de estudo, irá considerar-se um período temporal típico da empresa A.A. Silva. 
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4 Definição do Modelo Matemático 

 
Após ter sido identificado o tipo de problema que mais se adequa ao caso real em estudo é 

necessário desenvolver um modelo matemático de optimização que caracterize o problema. O 

modelo de optimização deverá retornar como outputs um conjunto de rotas óptimas e o número 

de veículos necessários para efectuar a operação de distribuição. 

Numa fase seguinte foi necessário proceder à validação do modelo matemático com o 

objectivo de analisar os dados obtidos, a fim de avaliar a sua adequação ao problema real. 

Neste capítulo apresentam-se os modelos matemáticos para os 3 cenários construídos já 

apresentados no subcapítulo 2.2.4. Na figura 11 podemos observar o diagrama de processo de 

definição do modelo matemático. 

 

Figura 11 – processo de abordagem à definição de um modelo de optimização. 
 

4.1 Recolha de dados e definição do problema 

A fase de recolha de dados é fundamental para o sucesso dos resultados obtidos com o 

modelo matemático. É necessário recolher toda a informação disponível sobre o problema em 

estudo para cada elemento que constitui o modelo. Os dados a recolher para este problema 

são a caracterização da frota de veículos de distribuição, recolhendo todos os dados 

específicos de cada veículo (tipo de veículo, capacidade de carga, consumos de combustível, 

preço dos contratos de leasing e valores de autonomia máxima e tempos de carregamento 

para os veículos eléctricos). A recolha de dados referentes a clientes, nomeadamente a sua 

localização exacta e a procura associada a cada um. É ainda necessário estimar tempos 

médios de visita em cada cliente e calcular as distâncias entre clientes. 

Constituição da frota de veículos 

A relação entre o tipo de veículo e a capacidade de carga, bem como outras características 

descritivas de cada veículo presente actualmente na frota da empresa encontra-se já 

caracterizado na tabela 2, presente no capítulo 2. As características técnicas dos veículos 

eléctricos encontram-se descritas no capítulo 2.2.2. 

Clientes 

Os dados referentes a clientes devem possuir a localização exacta dos mesmos, incluindo a 

sua morada completa. Os clientes da A.A. Silva são divididos em 4 grupos distintos, clientes 

mensais, quinzenais, semanais, e clientes cuja procura se caracteriza por ser casuística, o que 

leva a cada dia possua valores diferentes de procura. Em 2008 a A.A. Silva serviu 2332 
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clientes. A empresa está sujeita a uma forte sazonalidade no que respeita à procura pelos seus 

produtos, sendo que se registam picos de procura nos meses de Inverno de cada ano devido 

às descidas de temperatura que consequentemente influenciam a vida útil de uma bateria. 

Uma vez que foram disponibilizados para este trabalho dados referentes ao ano de 2008, a 

análise ao caso de estudo irá incidir sobre o mês de Janeiro, pois foi aquele que registou um 

maior valor de procura de baterias e foi também o objecto de estudo de Cardoso (2009), pelo 

que será feita uma análise comparativa no sentido de apurar a existência de melhorias nas 

soluções propostas. 

Dado que o problema apresenta um conjunto de dados bastante numeroso, este seria 

altamente complexo e seria muito difícil de retornar uma solução em tempo computacional 

aceitável. De forma a reduzir a complexidade do problema os clientes são agregados em 

clusters (freguesias), isto é, os clientes são agregados num único ponto (cluster) que 

representa um conjunto de clientes geograficamente próximos.  

Dado que existem vários motivos para se efectuar uma visita a clientes (conferência de stock à 

consignação, recolha de reclamações, cobranças, entre outros), existem algumas freguesias 

cujos clientes não possuem pedidos de entregas e/ou recolhas de baterias. 

Na tabela 3 estão representados o número de clientes a visitar, número de clusters 

(freguesias), número de baterias entregues e recolhidas e o número de clusters onde não se 

efectuam entregas e/ou recolhas em cada dia do mês de Janeiro. 

Tabela 3 – Número de clientes e clusters a visitar, número de baterias entregues/recolhidas. 

Dia  Nº de 
Clientes  

Nº de 
Clusters 

Entregas Recolhas Clusters s/ 
entregas e 
recolhas 

2 98 44 101 63 18 
3 90 45 140 5 19 
4 101 47 285 18 16 
7 91 39 165 9 16 
8 101 45 190 61 17 
9 75 32 100 38 17 

10 89 39 73 9 17 
11 77 43 123 49 24 
14 84 35 88 62 11 
15 102 48 184 25 11 
16 72 33 83 121 10 
17 79 36 147 10 16 
18 116 50 229 34 8 
21 116 47 192 82 9 
22 112 49 164 54 13 
23 80 42 142 149 14 
24 92 41 195 73 11 
25 75 37 182 101 4 
28 88 33 48 186 8 
29 94 46 84 74 11 
30 93 43 165 57 13 
31 93 45 171 27 16 

Total 2018 919 3251 1307 299 
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Analisando a Tabela 3 pode-se verificar que a agregação utilizada permite reduzir em média 

54% (de 2018 para 919) o número de pontos de procura a satisfazer. No entanto, este valor 

mantém-se num patamar bastante elevado. Como tal, optou-se por aplicar o modelo p-mediana 

que permite a redução da complexidade do problema através da divisão do problema em sub-

problemas menores. Este modelo aplica uma lógica de minimização de distância entre pontos, 

pelo que agrega em grupos, pontos geograficamente próximos. 

Para proceder ao cálculo das distâncias e tempo estimado do percurso entre o centro de 

distribuição e cada freguesia e entre todas as freguesias, recorreu-se à ferramenta 

disponibilizada no site Google Maps3. Após a obtenção das distâncias e tempos entre clientes, 

procede-se à construção de duas matrizes, uma para a distância a percorrer e outra para o 

tempo estimado de percurso. Numa fase seguinte, aplica-se o modelo p-mediana para que este 

forneça os sub-problemas do problema inicial. No anexo 2 encontra-se a matriz correspondente 

à distância entre todos os clusters para o dia 9 de Janeiro de 2008. 

Tempos de visita 

O cálculo dos tempos de visita pode ser dividido em duas componentes, uma fixa e outra 

variável. A componente fixa diz respeito ao tempo médio estimado que o vendedor despende 

em cada rota no preenchimento de uma folha respeitante ao motivo da visita. Para o tempo de 

visita fixo por rota considera-se uma estimativa de 10 minutos.  

A componente variável está relacionada com a entrega e recolha de baterias. Estima-se que o 

vendedor dispenda um tempo mínimo de 20 minutos em cada cluster, acrescentando 

posteriormente 1 minuto por cada duas baterias entregues/recolhidas, isto é, desde o momento 

em que retira manualmente as baterias do veículo de distribuição e as coloca no local indicado 

pelo cliente e vice-versa, no caso das baterias recolhidas. Assim, o tempo dispendido por 

cluster inicia-se em 20 minutos e é variável de acordo com o número de baterias entregues ou 

recolhidas.  

Tempos de carregamento 

Os veículos eléctricos caracterizam-se por possuírem uma bateria de iões de lítio cuja 

autonomia é bastante limitada. Assim, quando a autonomia se esgota os veículos eléctricos 

necessitam efectuar o carregamento das suas baterias de modo a prosseguirem a rota de 

distribuição. Neste caso, o veículo eléctrico Smart necessita de 60 minutos para efectuar o 

carregamento da sua bateria e o veículo eléctrico de distribuição (Toyota Hyace ou similar) 

necessita de 120 minutos para a mesma operação. 

Horários de funcionamento 

O horário de distribuição inicia-se às 9h e termina às 18h. Os distribuidores têm ainda 1 hora 

de almoço, pelo que o turno diário é composto por 8 horas de trabalho. 

 

                                                
3 http://maps.google.pt/ 
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Custos dos veículos 

Frota Actual 

Os custos com veículos dividem-se em duas componentes, uma componente fixa que diz 

respeito ao custo mensal com o contracto de leasing do veículo que inclui o usufruto do 

veículo, despesas de seguro, impostos e despesas de manutenção. Estes valores dependem 

do tipo de veículo e são 365 €/mês para o Fiat Dobló e 465 €/mês para o Ford Transit. 

Existe ainda uma componente variável que respeita ao consumo de combustível. Os valores 

para os dois veículos constituintes da frota apresentam-se respectivamente nas tabelas 4 e 5. 

Para ambos os veículos foram analisadas as facturas de combustível referentes ao mês de 

Janeiro. 

Tabela 4 – Custos por km para o veículo Fiat dobló. 

 Litros Preço (€ / L) Valor (€) Quilómetros Km percorridos 
Abastecimento 1 58,89 1,2 70,668 53.678  
Abastecimento 2 55 1,2 66 54.441 763 
Abastecimento 3 56,67 1,16 65,7372 55.170 729 

Total 170,56   202,4052   1.492 

Cdist Fiat : 
1492
202

= 0,14 €/km 

Tabela 5 – Custos por km para o veículo Ford Transit. 

 Litros Preço (€ / L) Valor (€) Quilómetros Km percorridos 
Abastecimento 1 60,03 1,2 72 89.489  
Abastecimento 2 67,03 1,2 80 90.115 626 
Abastecimento 3 54,01 1,17 63 90.578 463 
Abastecimento 4 66,03 1,15 76 91.138 560 

Total 247,1   292   1.649 

Cdist Fiat : 
1649
292

= 0,18 €/km 

Veículos eléctricos 

Os custos dos veículos eléctricos dividem-se em duas componentes, uma fixa e outra variável. 

A componente fixa diz respeito aos custos de aquisição do veículo e aos custos de conversão 

do veículo de combustão interna para veículo eléctrico. É importante referir a necessidade da 

empresa ser a proprietária do veículo, pelo que é necessário recorrer a crédito automóvel ao 

invés de leasing automóvel. Para o cálculo destes valores acedeu-se ao site do Banco Espírito 

Santo (BES) 4 considerando um período de amortização da dívida de 4 anos. Na tabela 6 estão 

presentes os valores fixos mensais estimados para os dois tipos de veículos eléctricos, sendo 

que o veículo Smart tem um custo de aquisição de 10.000€ e um custo de conversão de 

                                                
4 http://www.bes.pt/ 
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17.000€. Quanto ao veículo eléctrico de distribuição (Toyota Hyace ou similar) possui um custo 

de aquisição de 25.000€ e um custo de conversão de 40.000€. 

Tabela 6 – Estimativa dos custos fixos diários para os veículos eléctricos. 

Custos Fixos Smart 
V. E. de 

Distribuição 
Custo crédito para aquisição do veículo 

(€/mês) 250 624 
Custos crédito para conversão veículo (€/mês) 428 1002 

TOTAL (€/mês) 678 1626 
TOTAL (€/dia) 31 74 

 

Os custos variáveis estão directamente ligados ao número de quilómetros percorridos pelos 

veículos. Na tabela 7 encontram-se os valores para o custo por quilómetro para os dois tipos 

de veículos. 

Tabela 7 – Estimativa dos custos por km para os veículos eléctricos. 

  Custos 
Variáveis   Smart V. E. de 

Distribuição 
Preço de 1 Kwh (€) 0,0991 

Consumo de energia aos 100km (Kwh) 10 30 
Custo da energia aos 100km (€) 0,991 2,973 
Custo da energia por km (€) 0,01 0,03 

 

 

4.2 Formulação matemática do problema 

Após ter sido efectuada a recolha de dados necessários para introduzir nos modelos será 

efectuada nesta secção a construção dos modelos matemáticos para o problema em estudo. 

Estes modelos foram baseados na definição de um Vehicle Routing Problems with Pickups and 

Deliveries (VRPPD) e adaptado ao problema. Desta forma serão construídos dois modelos 

matemáticos. O primeiro corresponde ao modelo para a frota actual da Autosil, enquanto que o 

segundo modelo contemplará a utilização de veículos eléctricos. 

Nesta fase é necessário definir um conjunto de índices, parâmetros e variáveis de decisão, 

construir uma função objectivo que reflicta os objectivos que se pretendem atingir e definir um 

conjunto de restrições do problema que espelhem as limitações e características únicas do 

problema em estudo. 

Considere-se um conjunto de n pontos que representam os clusters de clientes com uma 

quantidade de baterias a serem entregues e uma quantidade de baterias a serem recolhidas. É 

necessário calcular o valor máximo de baterias a entregar e recolher de modo a garantir que a 

capacidade do veículo não é ultrapassada, max i . 
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A frota da empresa é constituída por m veículos com diferentes capacidades de carga cmaxm. 

O veículo desloca-se do ponto i, i   {1,…,n} para o ponto j, j   {1,…,n}, durante o tempo de 

viagem tviagi,m e percorre a distância dviagi,m. 

Cada veículo v, v   {1,…,m} percorre uma única rota e possui uma capacidade máxima de 

carga cmax. Cada rota inicia-se e termina no centro de distribuição i 0  e o veículo visita um 

conjunto de clusters de forma a satisfazer totalmente a procura. O tempo de entrega é 

constituído por um componente fixa tf e uma componente variável tvi que dependem do número 

de baterias a serem entregues/recolhidas em cada cluster. 

Em seguida são identificados os índices, os parâmetros, as variáveis e as diversas funções. 

 

Índices e Conjuntos 

 i – Local visitado, i ∈ I 

 j – Local a visitar, j ∈ I 

 v – Veículo, v ∈ V 

Parâmetros 

 max i - Valor máximo entre baterias a entregar e baterias a recolher no local i. 

 cmax v  - Capacidade máxima de carga do veículo, em quantidade de baterias que 

pode transportar. 

 cdist v - Custo com combustível por cada veículo, em € / km. 

 cfixo – Custos fixos para a utilização diária de um veículo eléctrico, em €.  

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

 dviagij - Distância entre o local i e o local j, em km. 

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

 tf – Tempo fixo para tratar de questões administrativas, em minutos. 

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

 autonomia – Valor de autonomia do veículo eléctrico com a bateria totalmente 

carregada, em km. 

 paragem – Tempo necessário para recarregar a bateria do veículo eléctrico, em 

minutos. 

Nota: os parâmetros autonomia e paragem serão utilizados apenas no modelo matemático com 

veículos eléctricos 
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Variáveis 

Variáveis Positivas: 

 distot v  – Variável que guarda o valor da distância total percorrida por cada veículo. 

 tetot v  – Variável que guarda o tempo total necessário para efectuar o plano de 

distribuição calculado para cada veículo.  

 ui  - Variável de inteira associadas a cada cliente. 

 Numparagens v  – Variável que guarda o número de vezes que o veículo eléctrico 

necessita de parar para recarregar a bateria. 

Nota: a variável Numparagensv será utilizada apenas no modelo matemático com veículos 

eléctricos. 

 

Variáveis de Decisão: 

 x ijv  – 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. 

 vf v  – Variável binária que assume o valor 1 se o veículo v efectuar uma rota e o valor 0 

no caso contrário. 

 
Função objectivo 

Esta função minimiza o custo de percorrer todas as rotas definidas através do somatório da 

multiplicação da distância entre dois pontos i e j, do custo de percorrer cada quilómetro e a 

variável binária que indica se o veículo v percorre a rota entre os pontos i e j. É ainda 

adicionado o valor do custo fixo correspondente ao contrato de leasing no caso dos veículos da 

frota actual da Autosil. No caso dos veículos eléctricos o valor do custo fixo diz respeito aos 

custos de aquisição e transformação do veículo. 

Min  cfixocdistdviagx v

n

j
ijijv

n

i

m

v
 )(          (4.1) 

Sujeito a: 

,  j = centro de distribuição v          (4.2) 

A equação (4.2) garante que todas as rotas, caso existam, começam no centro de distribuição. 

  , j = centro de distribuição  v           (4.3) 

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

 

v
i

ijv vfx 
1

v
i

jiv vfx 
1
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ijijvv dviagxdistot





ji v

jivx 1

,  1j              (4.4) 

A equação (4.4) garante que a cada cliente j chegue apenas um veículo. 

 ,  , 1j              (4.5) 

A equação (4.5) assegura que de cada cliente parte apenas um único veículo. 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 a continuidade das rotas, ou seja, quando um veículo chega a um 

cliente, tem de o deixar na mesma rota e em sequência do movimento anterior. 

, v                     (4.7) 

A equação (4.7) garante que o veículo v consegue lidar com todos os pedidos dos seus 

clientes numa dada rota, através da análise da quantidade mais elevada entre baterias para 

entregar e recolher para cada cluster.   

,  vji                 (4.8) 

A equação (4.8) define que cada cliente só será visitado por um veículo ao qual foi alocada 

uma rota. 

 
j

ijviij
i

tdispxtftvtviag ).( ,  v                                              (4.9) 

A equação (4.9) garante que a soma do tempo dispendido na operação de distribuição não 

ultrapassa o tempo disponível tdisp, por dia para a operação de distribuição por condutor. 

1.  nxnuu ijkji   Ijinji  ),(2  (4.10) 

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

conjunto I. n representa a dimensão do conjunto I. A variável u é responsável pela posição que 

cada cliente ocupa na rota de distribuição. 

 

,      v                      (4.11) 

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

 

   ,    v                     (4.12) 
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autonomia
disttotsnumparagen v

v 

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

de distribuição obtido com o modelo. 

,    v                                    (4.13) 

 

A equação (4.13) calcula o número de paragens que o veículo eléctrico necessita de efectuar 

na operação de distribuição. Esta equação é apenas usada no modelo matemático para 

veículos eléctricos. 

 

 
j

vijviij
i

tdispparagemsnumparagenxtftvtviag )*().(    , v                   (4.14) 

A equação (4.14) garante que o tempo total de uma rota não ultrapassa o tempo máximo 

disponível para a operação de distribuição, tdisp. Esta equação é apenas usada no modelo 

matemático para veículos eléctricos. 

)*()( paragemsnumparagentftvtviagxtetot viij
i j

ijvv  ,        v                (4.15) 

A equação (4.15) calcula o tempo total necessário, por cada veículo, para efectuar a operação 

de distribuição obtido com o modelo. Esta equação é apenas usada no modelo matemático 

para veículos eléctricos. 

Para o modelo 1, aplicado a frota actual, são utilizadas as todas as equações desde a 4.2 à 

4.12. Para o modelo 2, aplicado aos veículos eléctricos, são utilizadas todas as equações 

exceptuando as euqações 4.9 e 4.12. 

 

4.3 Obtenção de soluções 

Após ter sido realizada a formulação matemática do modelo, segue-se a sua implementação 

em linguagem GAMS (versão 22.8), num Intel (R) Core ™ 2 Duo T7500 CPU, 2.20 GHz. Este 

software recorre à optimização inteira mista, através do algoritmo ILOG CPLEX, para encontrar 

a solução óptima. 

 
4.4 Validação 

Após a concepção dos modelos é necessário testá-los e eliminar eventuais falhas de modo a 

que este seja válido para a representação do problema real em estudo. Deste modo, foram 

testados os modelos com um exemplo de menor dimensão que consiste num conjunto de 10 

clusters de clientes geograficamente dispersos (i1 a i10) a serem servidos pelo centro de 

distribuição (i0). Na tabela 8 encontram-se as freguesias a serem visitadas e os seus 

respectivos índices. Na tabela 9 encontram-se os valores de baterias a serem entregues e 

recolhidos nos clusters, bem como o tempo variável estimado dispendido em cada um deles. 
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Existe ainda o campo correspondente ao valor máximo entre baterias a serem entregues e 

recolhidas que é um dado fundamental para o modelo, pois permite que a capacidade do 

veículo seja sempre respeitada. 

Tabela 8 – Freguesias a visitar referentes ao exemplo de validação. 

Índice Freguesia 
i1 Beato (L6) 
i2 Lumiar (L14) 
i3 Sta Maria Dos Olivais (L24) 
i4 São João de Brito (L28) 
i5 São João de Deus (L29) 
i6 Carregado (AL1) 
i7 Ota (AL2) 
i8 Abrigada (AL5) 
i9 Frielas (LO2) 

i10 Loures (LO3) 
 

Tabela 9 – Parâmetros dos pontos de procura referentes ao exemplo de validação. 

Parâmetros i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 

Entregas 0 1 0 3 0 1 18 3 0 10 

Recolhas 0 0 1 5 0 0 5 1 0 4 
Máximo de 

baterias 0 1 1 5 0 1 18 3 0 10 

Tempo variável 20 21 21 23 20 21 29 22 20 25 
 

Nas tabelas 10 e 11 encontram-se as matrizes de distância e tempo correspondente à 

deslocação entre o centro de distribuição e os pontos de procura referidos na tabela 8. 

 

Tabela 10 – Matriz distância referente ao exemplo de validação. 

  i0 i1 i2 i2 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 
i0 0 21.7 18.6 21.7 20.2 18.5 7.9 67.7 73 30.9 27.9 

i1 21 0 8.8 6.7 6.3 5.8 9.6 49.4 54.8 13.7 17.1 

i2 17.8 9.5 0 5.8 3.7 4.5 9.7 49.5 54.8 8.7 12.1 

i3 21.1 6.5 4.9 0 3.8 5.1 35.6 45.4 50.7 9.9 13.3 

i4 19.3 5.9 2.8 3.4 0 2.3 37.3 47.2 52.5 11.4 14.8 

i5 17 5.2 4.3 5.2 2.7 0 39.2 49 54.3 13.4 16.8 

i6 54.6 39 38 34.8 37.4 38.7 0 11.1 16.4 37.9 35 

i7 65 49.4 48.4 45.1 47.8 49,1 1.2 0 5.6 48.3 45.3 

i8 70.3 54.7 54.8 50.4 53.1 54.5 6.5 5.6 0 73.9 53.6 

i9 29.2 13.6 8.7 9.5 12.1 13.4 8.5 48.3 53.6 0 3.7 

i10 23.9 16.7 11.8 12.6 15.2 16.5 36.1 45.9 51.2 3.8 0 
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Tabela 11 – Matriz tempo referentes ao exemplo de validação. 

  i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 
i0        0 27 19 22 21 21 36 48 62 23 21 
i1        27 0 15 13 12 12 32 44 49 20 22 
i2        19 16 0 10 9 11 30 42 45 12 15 
i3        23 12 8 0 8 11 25 37 47 14 16 
i4       21 11 7 8 0 6 29 40 45 16 19 
i5        19 12 10 12 7 0 32 44 49 20 23 
i6       34 31 27 24 27 30 0 14 21 26 24 
i7       47 43 39 37 39 42 14 0 7 38 36 
i8        59 48 49 41 41 48 21 9 0 65 46 
i9        21 20 14 14 17 20 25 37 48 0 8 

i10       17 20 14 14 17 20 25 36 43 7 0 
 

Aplicando o primeiro modelo ao problema é possível concluir que são necessários 2 veículos 

para a operação de distribuição. Nas tabelas 12 encontram-se os resultados da aplicação do 

modelo.  

Tabela 12 – Resultados da aplicação do modelo 1 ao problema. 

Nº da 
Rota 

Tipo de 
veículo Rota de distribuição 

Distância 
percorrida 

(km) 
Tempo 
(min) 

Custo da 
operação 

(€) 

1 Fiat 
Dobló 

i0→i1→i7→i8→i6→i3→i4→i5→i0 151,1 392 

62,02 2 i0→i2→i9→i10→i0   54,9 162 
 

Na figura 12, encontra-se uma representação gráfica das rotas de distribuição no mapa da 

região de Lisboa. 

   

Figura 12 – Representação gráfica das rotas de distribuição para o modelo 1. 
 

Legenda: 

 
       Rota 1 

 
       Rota 2 

       Centro de Distribuição 

       Clusters 
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Na tabela 13 encontram-se as estatísticas do modelo 1 aplicado ao problema de validação. 

Tabela 13 – Estatísticas do modelo 1 aplicado ao problema de validação. 

Nº Variáveis Restrições Gap (%) Tempo de 
Computação (seg.) 

1003 1845 0 3 
 

Aplicando o modelo 2, ou seja, o modelo referente à utilização de veículos exclusivamente 

eléctricos para a operação de distribuição obtiveram-se os resultados presentes na tabela 14.  

Tabela 14 – Resultados da aplicação do modelo 2 ao problema de validação. 

Nº da 
Rota 

Tipo de 
veículo Rota de distribuição 

Distância 
percorrida 

(km) 
Tempo 
(min) 

Nº de 
paragens 

Custo da 
operação 

(€) 

1 
Toyota 
Hyace 

eléctrica 

i0→i2→i9→i10→i7→i8→ 
i6→i3→i1→i4→i5→i0 165,9 707,08 2 78,9 

 

Na figura 13, encontra-se uma representação gráfica das rotas de distribuição no mapa da 

região de Lisboa, para o modelo 2. 

      

Figura 13 – Representação gráfica das rotas de distribuição para o modelo 2. 
 

Na tabela 15 encontram-se as estatísticas do modelo 2 aplicado ao problema de validação. 

Tabela 15 – Estatísticas do modelo 2 aplicado ao problema de validação. 

Nº Variáveis Restrições Gap (%) Tempo de 
Computação (seg.) 

1011 1853 0 2 
 

Legenda: 

 
       Rota de distribuição 

 
       Centro de Distribuição 

       Clusters 

Legenda: 

 
       Rota 1 

 
       Centro de Distribuição 

       Clusters 
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Neste exemplo prático o custo total da operação para o modelo 1 é de 62,02€. Aplicando o 

modelo 2, o custo total da operação é de 78,9€, o que se justifica pelos custos fixos bastante 

mais elevados do que os veículos de combustão interna. É de notar que no modelo 2 apenas 

se utiliza um veículo para a operação de distribuição, ao invés de 2 veículos como no modelo 

1. No entanto, foram necessárias 12 horas para que o veículo conseguisse efectuar a operação 

de distribuição, satisfazendo totalmente a procura. Para tal, foi necessário alterar o parâmetro 

do tempo disponível para realizar a operação de distribuição. Este valor é facilmente explicável 

pela fraca autonomia do veículo e consequentes necessidades de paragem para carregamento 

das baterias, que neste caso corresponderam a 2 paragens, ou seja, 240 minutos. Neste 

exemplo pode-se facilmente concluir que o modelo 1 se adequa melhor à realidade, quer pelo 

custo da operação, quer pelo tempo necessário para a realizar. No anexo 3 encontram-se os 

modelos utilizados.  

No que respeita à dimensão e performance, os dois modelos têm comportamentos 

semelhantes. 

4.5 Aplicação 

Como foi referido nos métodos de resolução do VRP, existe uma grande complexidade 

associada a este tipo de problemas que tem como consequência tempos de processamento 

computacionais muito elevados. A complexidade de um problema aumenta exponencialmente 

com o número de variáveis a inserir no mesmo, isto é, número de clientes ou produtos a 

entregar, pelo que é necessário proceder a algumas simplificações. 

4.5.1  Estratégias de simplificação adoptadas  

Neste contexto, surgem técnicas de simplificação como forma de minimizar a complexidade 

dos modelos de optimização. Assim, é necessário proceder às simplificações necessárias sem 

esquecer que estas não deverão deturpar a situação real em estudo. É necessário garantir que 

o modelo se adeqúe à realidade da empresa e que ao mesmo tempo consiga fornecer um 

conjunto de resultados viáveis num tempo computacional aceitável. Neste sentido, para o 

problema real em estudo, estudaram-se as seguintes estratégias de simplificação: 

 

- Agregação dos dados: diminuição do número de clientes e produtos considerados. 

A lista de clientes da empresa é bastante vasta e apresenta grande variabilidade consequente 

da forte sazonalidade do negócio. De ano para ano surgem novos clientes, mas de uma forma 

geral a procura é aproximadamente constante para uma dada área geográfica, o que permite a 

agregação de clientes em clusters. Esta agregação será feita a partir dos códigos postais de 

cada cliente, o que permite reduzir de forma significativa o número de clientes a visitar. Assim, 

as rotas obtidas através do modelo irão indicar a ordem pela qual as várias localidades deverão 

ser visitadas e não cada cliente. As distâncias consideradas referem-se aos trajectos mais 

curtos entre os dois pontos considerados. Associado à distância percorrida num dado percurso 
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é também fornecido o tempo estimado para o percorrer. O tempo calculado não tem em conta 

a intensidade de tráfego, apenas faz a relação entre velocidade média e distância a percorrer. 

Esta simplificação tem impactos diferentes nos vários concelhos em estudo, isto é, quanto 

maior for o concelho e quantas mais freguesias possuir maior será a sua dispersão e maior o 

erro de aproximação. No entanto, em situações opostas, onde os concelhos são de menor 

dimensão, os clientes acabam por estar mais concentrados nessa área geográfica, pelo que o 

erro associado à simplificação será menor. 

Neste sentido, esta simplificação à partida parece ser adequada à realidade da empresa e será 

uma ferramenta muito útil para diminuir a complexidade associada ao modelo. 

Quanto aos produtos, como foi visto na descrição da empresa (tabela 1), existem cerca de 244 

tipos de produtos diferentes que podem ser comercializados, alguns com mais frequência que 

outros, dada a sua especificidade. No entanto, neste contexto, irá ser assumido um tipo de 

produto, baterias no geral, dado que não existem diferenças no transporte e manuseamento 

dos diferentes tipos de baterias. Como cada tipo de bateria apresenta as suas dimensões e 

pesos específicos, foi considerado um peso médio de 19 quilogramas. Esta generalização tem 

como objectivo homogeneizar o produto a transportar, tendo em conta o mix total de produtos. 

Existe apenas uma distinção a ser feita, entre produtos novos, prontos a serem entregues e 

baterias usadas, que têm de ser recarregadas ao abrigo da garantia fornecida ou baterias já 

gastas e prontas para seguirem o seu processo de reciclagem. Estes dois últimos tipos de 

baterias representam o fluxo da logística inversa. 

4.5.2 Avaliação dos dados obtidos 

Uma vez feitas as simplificações necessárias para o modelo computacional é necessário 

proceder à construção de diferentes cenários e efectuar análises de sensibilidade. Através da 

análise de sensibilidade observa-se como a variação de alguns pressupostos introduzidos no 

modelo pode afectar os resultados. A construção de cenários permite que seja feita uma 

análise mais completa dos diferentes resultados obtidos. 

Algumas das análises a ter em conta são: 

- Autonomia dos veículos eléctricos – no caso dos veículos eléctricos, com as suas 

características actuais, não se revelarem como uma alternativa viável, poderá ser variada a 

capacidade da bateria de forma a aumentar a autonomia. Por outro lado, poderá ser feito um 

estudo no sentido de apurar a partir de que valor de autonomia o veículo se torna numa 

ferramenta útil para a operação de distribuição. 

- Tempos de carregamento dos veículos eléctricos – analisar o impacto dos tempos de 

carregamento na operação de distribuição. Tal como no ponto anterior, verificar qual o tempo 

de carregamento mínimo para atingir um nível de eficiência máximo. 
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4.6 Construção de diferentes cenários 

Para o estudo do problema foram construídos três cenários distintos. O primeiro cenário 

corresponde à aplicação do modelo matemático de VRPPD tendo em conta a frota actual da 

empresa. Num segundo cenário foi estudada uma nova forma de organização da estrutura de 

distribuição. Tendo em conta os desenvolvimentos atingidos pela empresa no âmbito dos 

veículos eléctricos, foi estudada a viabilidade da integração na frota do veículo Smart FourTwo 

para operações que não envolvam o transporte de baterias. Assim, a frota de veículos seria 

dividida em dois tipos de veículos, o primeiro grupo consiste nos veículos que possuem 

actualmente (Fiat Dobló e Ford Transit) responsáveis pelas operações de entrega e recolha de 

baterias. O segundo grupo seria constituído pelos veículos Smart, ficando a cargo destes todas 

as operações de cariz administrativo. 

Esta divisão permitiria analisar uma possível redução de custos associados à distribuição, uma 

vez que actualmente, independentemente do tipo de serviço a prestar, os veículos são sempre 

os mesmos, ou seja, no caso de o distribuidor efectuar uma cobrança ou outro tipo de serviço 

administrativo, este desloca-se ao cliente com um veículo com capacidade de transporte total 

ou parcialmente carregado sem necessidade, com os custos inerentes à sua utilização. Esta 

alteração não só evitaria gastos desnecessários com combustíveis, como também permitiria à 

empresa utilizar no seu quotidiano o projecto que desenvolveu, o Smart Iwin. Seria também 

importante realçar os eventuais contributos para a imagem da marca inerentes à 

consciencialização e preocupação com o meio ambiente. 

Por fim, o terceiro cenário corresponde à utilização total de veículos de distribuição eléctricos, 

possuidores de uma bateria de 30Kwh, com capacidade para transportar até 1400 kg de 

mercadorias. 
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4.7 Conclusão 

Neste capítulo é fornecido um conjunto de informações detalhadas sobre a empresa de forma a 

pormenorizar a sua caracterização, nomeadamente sobre a constituição da frota actual, o 

número de clientes, o número de baterias entregues e recolhidas e os custos de transporte 

para cada tipo de veículo referentes ao mês de Janeiro de 2008. Foram também estimados os 

custos com transporte para os veículos eléctricos e um valor para os tempos de visita por 

freguesia. 

Numa fase seguinte procede-se à formulação matemática do modelo e ao teste e validação 

através de um exemplo de menor dimensão de forma a testar a validade do modelo. 

Por fim, define-se como se vai aplicar o modelo, tendo em conta as estratégias para diminuir a 

sua complexidade. Utiliza-se uma estratégia de agregação de clientes em clusters (freguesias) 

de modo a reduzir os pontos de procura, mantendo ainda assim o modelo ajustado face à 

realidade. Apesar de ser feita esta agregação, o número de pontos de procura mantém-se num 

valor bastante elevado para que retorne uma solução óptima e em tempo computacional 

aceitável, pelo que é necessário recorrer ao modelo p-mediana de modo a dividir o problema 

em sub-problemas menores e mais simples. Aplicando o modelo de VRP a qualquer um dos 

dias de distribuição foram necessárias mais de 4 horas para obter soluções, sem que estas 

fossem as soluções óptimas, uma vez que se registaram valores de gap bastante elevados. 

Este tipo de resultados eram impraticáveis uma vez que possuíam um desvio bastante 

significativo e o tempo de computação era inaceitável visto ter sido necessário correr 222 

modelos diferentes. Como tal, foi necessário aplicar o modelo p-mediana, que será detalhado 

no capítulo 5. 
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5 Problema p-mediana 

Como foi referido anteriormente, de forma a realizar uma agregação o mais realista possível 

dos clientes aplicou-se aos dados existentes o modelo p-mediana de forma a obter uma 

solução para o problema em tempo computacional aceitável. 

O problema p-mediana trata-se de um problema de localização, onde se decide a localização 

de infra-estruturas, considerando um universo de pontos de procura a serem servidos, de 

forma a minimizar a soma total da distância a percorrer. Uma mediana ou centróide é um ponto 

para o qual a soma das distâncias aos restantes pontos é mínima. Os problemas com uma 

mediana são chamados de 1-mediana. Quando existe mais do que uma mediana são 

chamados de 2-mediana, 3-mediana ou p-mediana. Deste modo, existem p infra-estruturas a 

serem localizadas numa rede constituída por n pontos de procura. 

Existem várias situações reais onde o conceito de mediana é bastante útil, nomeadamente na 

localização de armazéns, a localização de cabines telefónicas, escolas, estações dos correios, 

hospitais, antenas de telecomunicações, entre outras. 

No problema real em estudo, os pontos de procura a considerar são as freguesias que 

representam conjuntos de clientes agregados num ponto. O modelo irá determinar quais são as 

freguesias medianas e agrupar um conjunto de freguesias próximas a essas medianas, de 

modo a minimizar a distância percorrida pelos veículos de distribuição. O custo associado à 

satisfação da procura de cada ponto aumenta gradualmente com a distância a percorrer entre 

o armazém e o ponto, pelo que de uma forma geral, estão relacionados linearmente. 

 

5.1 Modelo matemático para o problema p-mediana 

Existindo um determinado número p de infra-estruturas a localizar e um determinado número n 

de clientes cuja procura deverá ser satisfeita, o problema p-mediana pode ser modelado 

matematicamente da seguinte forma: 

Índices 

 i, j – locais considerados, i, j ∈ I 

Parâmetros 

 dij – distância a percorrer do local i para o local j. 

 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. 
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Função objectivo 

Minimizar 
 


n

i

n

j
ijij xd

1 1
            (5.1) 

A equação (5.1) permite minimizar a 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 um único ponto mediana. 





n

i
ii px

1

               (5.3) 

A restrição (5.3) garante que o número p de medianas a considerar é respeitado. 

iiij xx   ,     j               (5.4) 

A equação (5.4) garante que os pontos de procura 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, sendo o valor 1 representativo da alocação de um ponto a uma mediana e 0 caso 

contrário. 

 

5.2 Aplicação do modelo p-mediana 

Como foi referido anteriormente o custo de percorrer determinado percurso entre o armazém e 

um ponto de procura está relacionado com a distância a ser percorrida, isto é, quanto maior for 

a distância entre dois pontos maior será o custo associado ao veículo. Existe ainda uma 

relação linear entre a distância percorrida e o tempo necessário para percorrer essa distância, 

isto se ignorarmos alguns factores como a variação do tráfego, sinais de trânsito, tipo de 

estrada percorrida, por exemplo, estrada nacional vs. Auto-estrada, se o veículo circula dentro 

ou fora das localidades, etc. 

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 de menor dimensão, maior será o erro de 

aproximação a ter influência na optimização, uma vez que o problema deixa de ser tratado 
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como um todo. Deste modo, o número de clusters a ter em conta deverá ser suficientemente 

grande de modo a ser representativo do problema e ao mesmo tempo não poderá ser 

demasiado grande a ponto de se tornar computacionalmente inviável. Para se perceber qual a 

quantidade a considerar, os modelos desenvolvidos (VRPPD) foram testados para diferentes 

números de clusters e os resultados computacionais obtidos foram resumidos na tabela 16 e 

tabela 17, respectivamente para o modelo 1 e 2. Foi considerado como tempo de computação 

máximo admissível 7200 segundos, ou seja, 120 minutos. 

Tabela 16 – Resultados computacionais para o modelo 1. 

Nº clientes Variáveis Restrições 
Gap 

relativo 
(%) 

CPU (s) 

2 99 165 0 0,11 
5 318 555 0 0,18 
10 1003 1845 0 6 
13 1606 3003 0 202 
15 2088 3935 0 3404 
16 2353 4449 0 5590 
17 2634 4995 0 7200 
18 2931 5573 14 7200 
19 3244 6183 17 7200 

 

Tabela 17 – Resultados computacionais para o modelo 2. 

Nº clientes Variáveis Restrições 
Gap 

relativo 
(%) 

CPU (s) 

2 107 173 0 0,04 
5 326 563 0 0,15 
10 1011 1853 0 1,3 
13 1614 3011 0 649 
15 2096 3943 7 7200 
16 2361 4457 11 7200 
17 2642 5003 12 7200 
18 2939 5581 13 7200 
19 3252 6191 15 7200 

 

Como se pode verificar através da análise da tabela 16, o número óptimo de clusters a 

considerar é de 17 clientes. A partir deste valor as soluções devolvidas pelo modelo 

apresentam um desvio da solução óptima (gap) bastante elevado. No caso do modelo 2, o 

número óptimo de freguesias considerado foi de 13 clientes. Dado que a quantidade de 

freguesias a visitar pelos veículos varia diariamente, divide-se o problema utilizando o modelo 

p-mediana num número de medianas considerado razoável. 

Durante o mês de Janeiro de 2008, os veículos de distribuição visitam 109 freguesias 

diferentes dentro do distrito de Lisboa. Por vezes os veículos necessitam de satisfazer valores 



56 
 

de procura fora do distrito de Lisboa, pelo que os pedidos saem directamente da fábrica para 

outros pontos do país. No mês de Janeiro ocorreu distribuição para 11 localidades fora do 

distrito de Lisboa, entre eles, Bombarral, Caldas da Rainha, Carrascal, Castelo Branco, 

Peniche, Óbidos, Samora Correia, Santarém, Santo Onofre, Tramagal (Abrantes), Vendas 

Novas (Évora). Na Tabela 18 encontra-se resumido o número de freguesias, interiores e 

exteriores ao distrito de Lisboa, visitadas em Janeiro de 2008, bem como a distância e tempo 

médios entre estes pontos e o centro de distribuição. 

Tabela 18 – Municípios visitados no mês de Janeiro de 2008. 

Município Nº Freguesias 
Distância 

média ao CD 
(km) 

Tempo 
médio ao CD 

(min.) 
Alenquer 5 53 38 
Amadora 9 13 16 
Cascais 5 11 14 
Lisboa 31 17 19 
Loures 14 26 25 
Mafra 6 56 42 
Odivelas 5 21 21 
Oeiras 5 7 10 
Sintra 14 18 22 
Torres Vedras 6 67 47 
Vila Franca de Xira 6 44 32 
Outros Municípios em Lisboa 3 68 47 
Fora do Distrito de Lisboa 12 106 69 

 

Os outros municípios em Lisboa são representados pelas localidades de Arruda dos Vinhos, 

Lourinhã e Cercal (Cadaval). Na figura 14 encontra-se um mapa com os municípios de Lisboa 

e com os índices de concentração. 

 

Figura 14 – Mapa com índices de concentração de clientes no Distrito de Lisboa. 
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Aplicando o modelo p-mediana ao dia 18 de Janeiro, este divide o problema com 50 clusters 

em três sub-problemas de menores dimensões, uma vez que o número óptimo de clientes a 

considerar foi de 17. Os resultados desta divisão estão descritos na Tabela 19. Na Tabela 

encontram-se destacadas as medianas de cada grupo. 

Tabela 19 – Resultados da aplicação do modelo p-mediana para o dia 18 de Janeiro. 

Nº do 
Cluster 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1 Alto do Pina Ameixoeira Nossa Senhora de Fátima 

2 Anjos Lumiar Santa Maria Dos Olivais 

3 Campolide Santa Maria de Belém São Domingos de Benfica 

4 Coração de Jesus Alfragide Carregado 

5 Graça Venda Nova Santo Estêvão 

6 Madalena Venteira Frielas 

7 Marvila Carcavelos Loures 

8 Penha de França São D. de Rana Mafra 

9 Prazeres S. Antão Tojal Odivelas 

10 São Jorge de Arroios Carnaxide S. Maria Castelo  e S. Miguel 

11 São José Paço de Arcos S. Pedro e Santiago 

12 São Sebastião da Pedreira Agualva Alhandra 

13 Prior Velho Belas A-dos Cunhados 
14 Sacavém Cacém Campelos 

15 Santa Iria Azóia Massamá Peniche 

16 S. João da Talha Queluz Samora Correia 

17 Vila Franca de Xira Rio de Mouro   

 

Para o grupo 1 a mediana é a freguesia Penha de França (Lisboa), para o grupo 2 é a 

freguesia Venteira (Amadora) e para o grupo 3 é a localidade de A-dos-Cunhados (Torres 

Vedras). Para melhor se perceber a agregação pelo modelo p-mediana as figuras 15, 16 e 17 

fornecem a representação espacial dos clusters dos grupos 1, 2 e 3, respectivamente.  

        

Figura 15 – Mapa Grupo 1.           Figura 16 – Mapa Grupo 2. 
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Figura 17 – Mapa Grupo 3. 
 
Pode-se verificar que os grupos obtidos formam aglomerados no espaço, o que permite 

concluir que o modelo minimiza a distância a percorrer dentro de cada grupo. Neste caso 

podemos observar que o grupo 1 e 2 se encontram mais compactos, sendo que o grupo 3 é 

constituído por clusters mais espaçados entre si. O modelo p-mediana é aplicado para todos os 

dias de distribuição, onde geralmente divide em dois ou três grupos de medianas, consoante o 

número de clusters por dia, até a um máximo de 17 clusters por mediana para o cenário 1. 

Através da aplicação deste modelo consegue-se diminuir bastante a complexidade do 

problema. A cada sub-problema desenvolvido é aplicado o modelo matemático para optimizar a 

operação de distribuição. Os resultados da aplicação do modelo matemático são apresentados 

no capítulo 6. 

5.3 Conclusão 

Os problemas de planeamento de rotas envolvem geralmente, um grande número de variáveis 

que aumentam com o número de pontos de procura a satisfazer, com o número de veículos a 

utilizar e com a quantidade de restrições a considerar. No caso do problema em estudo, existe 

um grande número de variáveis a considerar, o que origina tempos de computação muito 

elevados para retornar uma solução. A aplicação do modelo p-mediana surge da necessidade 

de mitigar a complexidade associada a este tipo de problemas. 

No presente capítulo o modelo matemático para o problema p-mediana foi definido e 

formulado. Trata-se de um problema de localização, que consiste em localizar um conjunto de 

infra-estruturas, procurando minimizar a soma total da distância a percorrer e satisfazer a 

procura. Para desenvolver este modelo é necessário inferir sobre o número máximo de clusters 

que permitem ao modelo matemático desenvolvido no capítulo 4 fornecer uma solução óptima 

em tempo computacional aceitável. Assim, verificou-se que com um máximo de 17 clusters por 

mediana seria o cenário óptimo para o modelo aplicável à frota actual da empresa. No que 

respeita aos veículos eléctricos o número óptimo a considerar é de 13 clusters. Uma 

quantidade superior implica um tempo de computação mais elevado e nem sempre se atinge a 

solução óptima. Por outro lado, uma quantidade inferior implica a perda de representatividade 

face à realidade do problema. O modelo foi aplicado a todos os dias em que ocorreu a 

operação de distribuição no mês de Janeiro de 2008 e os seus resultados encontram-se 

resumidos no capítulo 6. 
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6 Resolução do Caso de Estudo 

Após se ter procedido ao tratamento dos dados do problema e de se terem desenvolvido os 

modelos matemáticos baseados num problema de planeamento de rotas de distribuição com 

entregas e recolhas (VRPPD) com frota heterogénea, foi necessário recorrer ao modelo p-

mediana de modo a simplificar o problema e encontrar uma solução que se adeqúe à realidade 

da empresa e que seja útil na sua tomada de decisão. 

A resolução do problema permite fornecer à A. A. Silva um conjunto de rotas óptimas que 

minimizam os custos de transporte entre o centro de distribuição e os diversos pontos de 

procura que são necessários satisfazer. Os modelos matemáticos fornecem a ordem pela qual 

devem ser visitados os diferentes clusters tendo em vista a minimização dos custos associados 

à operação de distribuição. No caso específico deste problema é necessário ter em conta que 

quando um veículo chega a um determinado cluster o tempo total dispendido não é apenas o 

tempo necessário para realizar as operações de entrega e recolha de baterias, uma vez que 

podem ser realizadas tarefas de cariz administrativo como cobranças, recolha de reclamações, 

conferência de stocks ou prestar assistência técnica. Neste sentido, considerou-se um tempo 

mínimo de 20 minutos em cada cluster, acrescentando depois 1 minuto por cada par de 

baterias a serem entregas ou recolhidas. 

De modo a fornecer um conjunto mais alargado de possíveis soluções para o problema foram 

construídos três cenários distintos. O primeiro cenário resulta da aplicação do modelo VRPPD 

utilizando como parâmetros os dados da empresa em Janeiro de 2008. O segundo modelo 

divide-se em dois sub-modelos, isto é, são considerados dois tipos de veículos para realizar as 

operações. O primeiro tipo de veículo a ser utilizado corresponde aos veículos já existentes na 

frota da empresa, sendo o segundo o veículo eléctrico Smart cujo objectivo é realizar todo o 

tipo de tarefas administrativas, ou seja, que não envolvam entrega e/ou recolha de produtos. 

Este cenário tem a particularidade de combinar a utilização dos dois modelos desenvolvidos, 

sendo que os clientes que só requerem tarefas administrativas são automaticamente alocados 

ao Smart. 

Por fim, o terceiro cenário contempla a utilização exclusiva de veículos eléctricos com 

capacidade de carga para realizar as operações de distribuição. Uma vez que as 

características inerentes aos veículos eléctricos funcionam como uma restrição muito forte e 

limitativa, foram construídos sub-cenários dentro deste, de modo a avaliar a variação de 

parâmetros como a autonomia e tempos de carregamento. 

Como já foi referido, os modelos foram aplicados a todos os dias do mês de Janeiro de 2008 

em que se realizou a distribuição de baterias, ou seja, 22 dias. Na construção dos três cenários 

foram aplicados os modelos matemáticos num total de 222 vezes, que corresponde ao número 

de grupos criados pelo modelo p-mediana para os dias em que ocorreu distribuição, sendo que 
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resultaram 63 grupos para o cenário 1, 79 grupos para o cenário 2 e 80 grupos para o cenário 

3. 

Na realização deste estudo são comparados os três cenários efectuados com os resultados 

obtidos pela empresa A.A. Silva, bem como com resultados obtidos por Cardoso (2009) no seu 

estudo. 

 

6.1 Cenário 1 

No cenário 1, como já foi referido, foi aplicado o modelo desenvolvido com base no problema 

de VRPPD, tendo em consideração a frota de automóveis existentes em Janeiro de 2008.  

A figura 18 apresenta a análise comparativa da distância percorrida entre este cenário, os 

resultados da empresa e de Cardoso (2009). 

 
Figura 18 – Análise comparativa das distâncias percorridas para o Cenário 1. 

 

Na tabela 20 apresenta-se um quadro resumo com a distância total e a distância média diária 

percorridas por cada veículo no mês de Janeiro de 2008. 

 
Tabela 20 – Quadro resumo das distâncias percorridas por veículo para o Cenário 1. 

 

 
Distância 

percorrida Autosil 
(km) 

Distância percorrida 
Cardoso (2009) (km) 

Distância percorrida 
Cenário 1 (km) 

TOTAL 3370,2 2485,1 2444,8 
Média diária 153,2 113,0 111,1 

 

Comparando o cenário 1 com os resultados obtidos pela Autosil, verifica-se uma redução 

significativa de 885,1 km mensais e em média 42,1 km por dia, o que se traduz numa melhoria 

significativa dos resultados. Comparativamente ao cenário proposto por Cardoso (2009) 

existem também melhorias mas de forma mais ténue, sendo que se verifica uma redução 

mensal de 40,3 km e uma redução média diária de 1,9 km por veículo. 
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Na figura 19 pode-se observar a análise comparativa do número de veículos utilizados entre 

este cenário, os resultados da empresa e de Cardoso (2009). 

 

 
Figura 19 – Análise comparativa do número de veículos utilizados para o Cenário 1. 

 

Na tabela 21 apresenta-se um quadro resumo com o número de veículos utilizados e o número 

médio diário de veículos para mês de Janeiro de 2008. 

 

Tabela 21 – Quadro resumo do número de veículos utilizados para o Cenário 1. 

 Veículos utilizados 
Autosil 

Veículos utilizados 
Cardoso (2009) 

Veículos utilizados 
VRPPD 

TOTAL 167 129 130 
Média 8 6 6 

 

Comparativamente aos resultados obtidos pela empresa, o cenário 1 apresenta a necessidade 

de 130 veículos para realizar a operação de distribuição, o que representa uma redução de 30 

veículos. Em termos médios, este cenário permite a redução de 2 veículos por dia. 

Comparativamente ao cenário proposto por Cardoso (2009) a diferença é mínima, sendo 

necessário apenas mais um veículo mensalmente e mantendo o número médio de veículos por 

dia. 
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Quanto ao tempo necessário para realizar as operações diárias, a figura 20 apresenta um 

gráfico onde compara mais uma vez este cenário, os resultados da empresa e de Cardoso 

(2009). 

 

 

Figura 20 – Análise comparativa da duração das rotas de distribuição para o Cenário 1. 

Na tabela 22 apresenta-se um quadro resumo com a duração total e média diária das rotas por 

veículo, para mês de Janeiro de 2008. 

Tabela 22 – Quadro resumo da duração das rotas de distribuição para o Cenário 1. 

 Duração Rota 
Autosil (min) 

Duração Rota 
Cardoso (2009) 

(min) 
Duração Rota 

Cenário 1 (min) 

TOTAL 10560 7603 7573 
Média 480 346 344 

 

Comparando os resultados obtidos no cenário 1 com os resultados da Autosil, verifica-se uma 

redução muito significativa na duração total das rotas, sendo esta de 2987 minutos, 

aproximadamente 50 horas, o que representa uma redução diária de 136 minutos, ligeiramente 

superior a 2 horas, por cada veículo de distribuição. Esta redução muito significativa pode ser 

explicada pelo facto do tempo variável em cada freguesia considerado no modelo não retratar 

correctamente a realidade, pois existem diversos factores difíceis de quantificar que podem 

inflacionar o tempo dispendido em cada cliente. 

Comparativamente ao cenário proposto por Cardoso (2009) verifica-se uma redução pouco 

significativa de 30 minutos no mês considerado, o que se traduz numa redução média diária de 

2 minutos. 
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Na figura 21, podem-se comparar os custos com a operação de distribuição, entre este cenário, 

os resultados da empresa e de Cardoso (2009). 

 
Figura 21 – Análise comparativa de custos de distribuição para o Cenário 1. 

 

Na tabela 23 pode observar-se em detalhe quais os valores envolvidos para cada dia de 

distribuição, bem como o custo total da operação nesse mês. 

Tabela 23 – Custos diários de distribuição Cenário 1. 

Dia Custos Autosil (€) Custos Cardoso 
(€) Custo Cenário 1 (€) 

TOTAL 7503 6383 5424 
Custo médio  341 290 247 

 

Através da análise do gráfico pode verificar-se que os custos fornecidos pelo modelo 

matemático para este cenário são substancialmente menores do que aqueles que a empresa 

efectivamente teve de suportar durante esse mês. Comparativamente ao cenário proposto por 

Cardoso (2009), este cenário apresenta também uma redução significativa.  

Comparando os resultados obtidos verifica-se uma redução significativa dos custos para este 

cenário, que apresenta uma redução de 2079 euros mensais comparativamente aos custos em 

que incorreu a Autosil, o que se traduz numa redução média diária de 94 euros. 

Comparando com o cenário apresentado por Cardoso (2009) no seu trabalho, este  propõe 

uma redução de 959 euros mensais, cerca de 43 euros diários. Apesar da distância percorrida 

e o número de veículos utilizados serem bastante similares entre o Cenário 1 e o cenário 

proposto por Cardoso (2009), existe uma disparidade no que respeita aos custos, uma vez que 

naquele trabalho os custos com o leasing das viaturas foram considerados como variáveis 

sendo na verdade custos fixos, facto que foi corrigido no presente trabalho. Esta redução é 

também motivada pela melhoria na agregação de clientes que permitiu fornecer uma solução 
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mais adequada à realidade da empresa. Pode-se ainda concluir que este cenário veio melhorar 

significativamente os resultados, um dos objectivos do trabalho. 

 

6.2 Cenário 2 

A realização do cenário 2 pressupõe a utilização conjunta de dois tipos de veículos, veículos de 

combustão interna responsáveis pelas operações de distribuição e veículos eléctricos sem 

capacidade de carga (Smart FourTwo) responsáveis pelas visitas a clientes cujo propósito não 

envolva entregas e/ou recolhas de baterias. A figura 22 apresenta a análise comparativa da 

distância percorrida entre este cenário e os resultados apresentados pela empresa. 

 

 
Figura 22 – Análise comparativa das distâncias percorridas para o Cenário 2. 

 

Na tabela 24, encontra-se um quadro resumo com a distância total e a distância média diária 

percorridas por cada veículo no mês de Janeiro de 2008. 

Tabela 24 – Quadro resumo das distâncias percorridas para o Cenário 2. 
 

 Distância percorrida 
Autosil 

Distância percorrida 
Cenário 2 

TOTAL 3370,2 2445,1 
Média 153,2 111,1 

 

Comparando o cenário 2 com os resultados obtidos pela Autosil verifica-se uma redução 

significativa de 925,1 km mensais e em média 42,1 km por dia, o que se traduz numa melhoria 

significativa dos resultados. 

Na figura 23 pode-se observar a análise comparativa do número de veículos utilizados entre 

este cenário e os resultados apresentados pela empresa. 
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Figura 23 – Análise comparativa do número de veículos utilizados para o Cenário 2. 

Na tabela 25, apresenta-se um quadro resumo com o número total de veículos, bem como o 

número médio de veículos por dia utilizados no mês de Janeiro de 2009. 

Tabela 25 – Quadro resumo do número de veículos utilizados para o Cenário 2. 

 Veículos utilizados 
Autosil 

Veículos 
utilizados Cenário 

2 
TOTAL 167 148 
Média 8 7 

 

 

 

Comparativamente aos resultados obtidos pela empresa, esta divisão da frota em dois tipos de 

veículos distintos permite ainda assim reduzir o número de veículos a utilizar, uma vez que 

necessita de 148 veículos, menos 19 do que nos resultados apresentados pela empresa. Este 

cenário permite também a redução diária de 1 veículo na operação de distribuição. 

Na figura 24 pode-se observar a análise comparativa da duração média das rotas entre este 

cenário e os resultados apresentados pela empresa. 
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Figura 24 – Análise comparativa da duração das rotas de distribuição para o Cenário 2. 

Na tabela 26 apresenta-se um quadro resumo com a duração total e média diária das rotas por 

veículo, para mês de Janeiro de 2008, aplicando o cenário 2. 

Tabela 26 – Quadro resumo da duração das rotas de distribuição utilizados para o Cenário 2. 

 Duração Rota 
Autosil (min) 

Duração Rota 
Cenário 2 (min) 

TOTAL 10560 8705 
Média 480 396 

 

Comparando os resultados obtidos no cenário 2 com os resultados da Autosil, verifica-se uma 

redução muito significativa na duração total das rotas, sendo esta de 1855 minutos, 

aproximadamente 32 horas, o que representa uma redução diária de 84 minutos, ligeiramente 

superior a 1 hora, por cada veículo de distribuição. Como já foi referido anteriormente, esta 

redução significativa pode ser explicada pelo facto de existirem factores associados à operação 

de distribuição difíceis de quantificar e com alguma incerteza associada (exemplo dos tempos 

associados a cada uma das visitas a clientes). É de salientar que este cenário introduz a 

utilização de um veículo eléctrico sem capacidade de carga que possui autonomia limitada, 

pelo que necessita de proceder ao carregamento da sua bateria quando esta se esgota. Esta 

restrição influencia o tempo dispendido nas operações de distribuição. 

 

 

Na figura 25, pode-se observar uma análise comparativa deste cenário com os custos em que 

incorreu a Autosil na realização da sua actividade de distribuição. 
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Figura 25 – Análise comparativa de custos de distribuição para o Cenário 2. 

Na tabela 27 pode-se observar os custos dos dois casos comparados, quer por dia, quer pelo 

total mensal. 

Tabela 27 – Custos diários de distribuição Cenário 2. 

Dia Custos Autosil Custos Cenário 2 
TOTAL 7503 7670 
Média 341 349 

 

Pela análise comparativa entre os dois casos verifica-se que este cenário não traduz uma 

melhoria nos custos para a empresa, representando um aumento de 167 euros mensais e em 

média, 8 euros por dia. No entanto, os restantes parâmetros como a distância percorrida, o 

número de veículos necessários e o tempo necessário para efectuar a distribuição apresentam 

uma melhoria muito significativa. O grande problema deste cenário reside na necessidade de 

efectuar um investimento inicial avultado nos veículos Smart. Neste cenário não foram 

considerados os efeitos da curva de aprendizagem na conversão do veículo em causa, mas 

certamente influenciariam positivamente os custos e permitiriam à empresa uma solução 

alternativa a ter em conta. Por outro lado, poderão ainda estudar-se eventuais impactos 

positivos na imagem da marca que advêm da consciencialização ambiental e utilização de 

veículos menos poluentes.  

 
6.3 Cenário 3 

O cenário 3 consiste na utilização exclusiva de veículos eléctricos com capacidade de 

distribuição. A figura 26 apresenta a análise comparativa da distância percorrida entre este 

cenário e os resultados apresentados pela empresa. 
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Figura 26 – Análise comparativa das distâncias percorridas para o Cenário 3. 

Na tabela 28, encontra-se um quadro resumo com a distância total e a distância média diária 

percorridas por cada veículo no mês de Janeiro de 2008. 

Tabela 28 – Quadro resumo das distâncias percorridas para o Cenário 3. 

Dia Distância percorrida 
Autosil 

Distância percorrida 
Cenário 3 

TOTAL 3370,2 2440 
Média 153,2 111 

 

 

Analisando os dados obtidos verifica-se que a utilização deste tipo de veículos permite uma 

redução bastante significativa, à semelhança dos outros cenários já efectuados e descritos. 

Cada veículo percorre menos 930,2 km por mês utilizando este cenário, o que se traduz numa 

redução média diária de 42,2 km. 

Na figura 27 pode-se observar a análise comparativa do número de veículos utilizados entre 

este cenário e os resultados apresentados pela empresa. 

 
Figura 27 – Análise comparativa da duração das rotas de distribuição para o Cenário 3. 
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Na tabela 29, encontra-se um quadro resumo com o número de veículos utilizados durante o 

mês de Janeiro de 2008. 

Tabela 29 – Quadro resumo do número de veículos utilizados para o Cenário 3. 

 Veículos utilizados 
Autosil 

Veículos utilizados 
Cenário 3 

TOTAL 167 130 
Média 8 6 

 

Este cenário permite fornecer uma solução que melhora largamente a necessidade de 

utilização de veículos, reduzindo em 37 o número de veículos necessários por mês, o que se 

traduz numa redução média de 2 veículos por dia. 

 

Na figura 28 pode-se observar a análise comparativa da duração média das rotas entre este 

cenário e os resultados apresentados pela empresa. 

 
Figura 28 – Análise comparativa da duração das rotas de distribuição para o Cenário 3. 

Na tabela 30 apresenta-se um quadro resumo com a duração total e média diária das rotas por 

veículo, para mês de Janeiro de 2008, aplicando o cenário 2. 

Tabela 30 – Quadro resumo da duração das rotas de distribuição utilizados para o Cenário 3. 

Dia Duração Rota 
Autosil (min) 

Duração Rota 
Cenário 3 (min) 

TOTAL 10560 11064 
Média 480 503 
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É interessante verificar que o tempo médio gasto por cada veículo na execução das rotas de 

distribuição aumentou significativamente neste cenário. Comparativamente ao cenário 1, por 

exemplo, para um valor de distância percorrida semelhante, o tempo médio gasto por dia 

aumentou 159 minutos. Este aumento evidencia bem qual a influência da autonomia reduzida e 

consequentes necessidades de carregamento dos veículos. Outra das consequências desta 

restrição é a necessidade de ultrapassar o limite diário de 8h de trabalho, em média, 23 

minutos. 

Na figura 29, pode-se observar uma análise comparativa deste cenário com os custos em que 

incorreu a Autosil na realização da sua actividade de distribuição. 

 
Figura 29 – Análise comparativa de custos de distribuição para o Cenário 3. 

Na tabela 31 pode-se observar os custos dos dois casos comparados, quer por dia, quer pelo 

total mensal. 

Tabela 31 – Custos diários de distribuição Cenário 3. 

Dia Custos Autosil (€) Custos Cenário 3 (€) 

TOTAL 7503 11814 
Média 341 537 

 

O cenário 3 estuda a substituição total dos veículos de combustão interna, presentes 

actualmente na frota da empresa, por veículos eléctricos com capacidade de distribuição. 

Devido ao elevado custos de transformação esta solução, tal como nos é apresentada é 

inviável do ponto de vista meramente económico.  

Apesar de o número médio de veículos ser 6, existem dias onde são necessários 7 veículos, 

pelo que representa um investimento de 7 x 1626 = 11382 euros mensais. Assim, os custos 

fixos com os veículos, para este cenário, são de 11382 euros representando 96% de peso na 

estrutura de custos. Os custos variáveis situam-se nos 432 euros, representando 4% do total 

de custos mensais com veículos.   
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A conclusão que se pode retirar é que para se tornar viável a utilização deste tipo de veículos, 

os seus custos fixos terão que rondar, no máximo, 7000 euros mensais, ou seja, 1000 euros 

por veículo. Assim, permitiria à empresa atingir uma melhoria do ponto de vista económico, 

social e ambiental. 

6.4 Comparação dos cenários 

De modo a realizar a comparação dos diferentes cenários propostos foi escolhido o dia que 

possuía o maior número de clusters a visitar, ou seja, o dia 18 de Janeiro. Os resultados 

computacionais da aplicação dos modelos, nos três cenários, encontram-se descritos na 

Tabela 32. 

Tabela 32 – Resultados computacionais para o dia 18 de Janeiro. 

Cenário Grupo Nº 
Variáveis 

Nº 
Restrições 

Gap 
relativo 

(%) 

Tempo 
Execução 

(s) 

1 
1 2634 4995 0 3688 
2 2634 4995 8 7200 
3 2353 4449 6 7200 

2 

1 2634 4995 0 397 
2 2634 4995 1 7200 
3 681 1233 0 11 
4 689 1233 0 3 

3 

1 1614 3011 3 7200 
2 1614 3011 0 253 
3 1614 3011 0 230 
4 1196 2207 0 393 

 

Cada cenário divide-se em vários grupos de acordo com os dados fornecidos pela aplicação do 

modelo p-mediana. Assim, o número de variáveis e restrições são directamente proporcionais 

ao número de clusters a servir em cada grupo. No cenário 2 os grupos 3 e 4 possuem um 

menor número de variáveis e restrições porque o número de clusters a visitar é 

significativamente menor. No anexo 4 pode consultar-se as tabelas de clusters do cenário 2. 

É possível constatar que nalguns grupos existe um gap resultante da aplicação do modelo, ou 

seja, não foi possível fornecer a solução óptima dentro do tempo máximo de computação 

permitido (2 horas). Este aspecto deve-se à complexidade do problema, que aumenta 

exponencialmente com o número de clientes a visitar. No entanto, estes valores de gap são 

pequenos pelo que se despreza a sua presença na análise dos resultados obtidos (tendo em 

conta a aplicação do modelo a um caso real). De seguida, apresentam-se na tabela 33 os 

resultados obtidos nos três cenários para o dia 18 de Janeiro. 
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Tabela 33 – Resultados da aplicação dos três cenários para o dia 18 de Janeiro. 

Cenário Grupo 
Custo 
Total 
(€/dia) 

Distância 
total 

percorrida 
(km) 

Duração 
total 
das 

rotas 
(min.) 

Duração 
média 

de cada 
rota 

(min.) 

Nº de 
veículos 

utilizados 
Nº de 

paragens 

Autosil N/A 343 1298,4 3840 480 8 N/A 

1 

1 67 177,7 782 

362 

2 

N/A 
2 82 126,6 809 3 
3 101 375,1 946 2 

Total 250 679,4 2537 7 

2 

1 58 118,7 729 

360 

2 0 
2 101 166,8 860 3 0 
3 80 336,1 607 2 0 
4 125 195,9 680 1 4 

Total 364 817,5 2876 8 4 

3 

1 75 50,5 569 

464 

1 1 
2 153 167,4 837 2 2 
3 150 64,2 660 2 1 
4 159 365,4 1179 2 4 

Total 537 647,5 3245 7 6 
 
 
À semelhança dos resultados apresentados para todo o mês, verifica-se a mesma tendência 

para o dia 18, ou seja, o cenário 1 é sem dúvida a melhor solução para a empresa, permitindo 

a redução de todos os parâmetros em estudo. O cenário 2 apresenta resultados bastante 

interessantes, uma vez que reduz todos os parâmetros em estudo, no entanto, os custos são 

ligeiramente superiores aos obtidos pela empresa, motivado pelo investimento em novos 

veículos. Por fim, o cenário 3 representa um aumento acentuado do ponto de vista económico, 

devido à necessidade de investimento nos veículos eléctricos. 

De seguida apresentam-se as representações esquemáticas das rotas para o cenário 1, 

juntamente com os clusters que constituem cada um dos grupos. 

O cenário 1 divide-se em 3 grupos, os dois primeiros com 17 clusters e o terceiro com 16. O 

primeiro grupo encontra-se presente na tabela 34 e a respectiva representação gráfica das 

rotas de distribuição encontra-se na figura 30. 
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Tabela 34 – Clusters Cenário 1, Grupo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                Figura 30 – Rotas distribuição Cenário 1, grupo 1. 

Rota 1 (azul): Armazém – Prior Velho – São João da Talha – Sacavém – Marvila – Graça – 

Madalena – São José – Armazém. Rota 2 (preto): Armazém – Campolide – São Sebastião da 

Pedreira – São Jorge de Arroios – Santa Iria da Azóia – Vila Franca de Xira – Alto do Pina – 

Penha de França – Anjos – Coração de Jesus – Prazeres – Armazém. 

O grupo 2 encontra-se presente na tabela 35 e as rotas de distribuição encontram-se 

representadas na figura 31.  

 
Tabela 35 – Clusters Cenário 1, Grupo 2. 

Ameixoeira 
Lumiar 

Santa Maria de 
Belém  

Alfragide 
Venda Nova 

Venteira 
Carcavelos 

São D. de Rana 
S.Antão Tojal 

Carnaxide 
Paço de Arcos 

Agualva 
Belas 

Cacém 
Massamá 

Queluz 
Rio de Mouro 

 
                     Figura 31 – Rotas distribuição Cenário 1, grupo 2. 

Alto do Pina 
Anjos 

Campolide 
Coração de Jesus 

Graça 
Madalena 

Marvila 
Penha de França 

Prazeres 
São Jorge de Arroios 

São José 
S. Sebastião da 

Pedreira 
Prior Velho 
Sacavém 

Santa Iria Azóia 
S.João da Talha 

Vila Franca de Xira 
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Rota 1 (azul): Armazém – Paço de Arcos – Santa Maria de Belém – Carnaxide – Alfragide – 

Lumiar – Ameixoeira – Santo Antão do Tojal – Venda Nova – Venteira – Queluz – Armazém. 

Rota 2 (vermelho): Armazém – Carcavelos – São domingos de Rana – Armazém. 

Rota 3 (preto): Armazém – Rio de Mouro – Massamá – Belas – Agualva – Cacém – Armazém. 

 

O grupo 3 encontra-se presente na tabela 36 e as rotas de distribuição encontram-se 

representadas na figura 32. 

Tabela 36 – Clusters Cenário 1, Grupo 3. 

Nossa Senhora de 
Fátima 

Santa Maria Dos Olivais 
S. Domingos de Benfica 

Carregado 
Santo Estevão 

Frielas 
Loures 
Mafra 

Odivelas 
S. Maria Castelo e S. 

Miguel 
S. Pedro e Santiago 

Alhandra 
A-dos Cunhados 

Campelos 
Peniche 

Samora Correia 
 

 
 

                              Figura 32 – Rotas distribuição Cenário 1, grupo 3. 
 

Rota 1 (azul): Armazém – Santa Maria dos Olivais – A-dos-Cunhados – Campelos – Peniche – 

Santa Maria Castelo e São Miguel – São Pedro e Santiago – Mafra – Armazém. 

Rota 2 (preto): Armazém – Alhandra – Samora Correia – Carregado – Santo Estevão – Loures 

– Frielas – Odivelas – São Domingos de Benfica – Nossa Senhora de Fátima – Armazém. 

 

Os resultados da aplicação dos modelos do cenário 2 e 3 ao dia 18 encontram-se nos anexos 4 

e 5, respectivamente. 
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6.5 Análise de sensibilidade para o cenário 3 

O cenário 3 merece destaque dos restantes pois é aquele que representa o objectivo principal 

de estudo do presente trabalho. Como foi visto anteriormente neste capítulo, o cenário 3 não é 

uma alternativa viável para efectuar a distribuição dos produtos Autosil. 

Como tal, construíram-se sub-cenários cujo objectivo é verificar se a alteração dos parâmetros 

de autonomia dos veículos e/ou do tempo necessário ao carregamento das baterias fornecem 

uma melhor solução para o problema. O objecto de estudo é o dia 18 de Janeiro. 

Sub-Cenário 3a 

Este sub-cenário assenta num estudo efectuado pela empresa Renault que permite o 

carregamento das baterias em cerca de 30 minutos através da utilização de corrente eléctrica 

trifásica. Várias entidades da actividade energética estão actualmente a trabalhar com o grupo 

alemão RWE no sentido de normalizar uma tomada eléctrica. O objectivo é a uniformização 

das infra-estruturas de carregamento a nível europeu, estando em curso a sua aprovação pelas 

autoridades de normalização convencionais (ISSO, IEC) 5. 

Sub-Cenário 3b 

O sub-cenário 3b tem como objectivo verificar de que forma o aumento da autonomia dos 

veículos influencia os resultados. Para tal, aumentou-se a autonomia para o dobro, ou seja, 

200 km. 

Sub-Cenário 3c 

Este sub-cenário resulta da combinação dos dois anteriores. 

Na tabela 37 estão presentes os resultados obtidos para os três sub-cenários aplicados a 18 de 

Janeiro. 

Tabela 37 – Quadro resumo da análise de sensibilidade para o cenário 3. 

Cenário Grupo Distância 
(km) 

Tempo 
(min) 

Nº 
veículos 

Custos 
Variáveis (€) 

Custos 
Fixos (€) 

Custo 
Total (€) 

3a 

1 50,5 523 1 1,5 

444 461 2 130,3 634 1 3,9 
3 64,2 602 2 1,9 
4 326,3 816 2 9,8 

3b 

1 50,5 538 1 1,5 

444 462 2 130,3 673 1 3,9 
3 64,2 622 2 1,9 
4 349,4 928 2 10,5 

3c 

1 50,5 514 1 1,5 

370 386 
2 130,3 615 1 3,9 
3 64,2 593 2 1,9 
4 278,8 717 1 8,4 

Autosil - 1262 480 8 197 146 343 

                                                
5 Fonte Renault: http://www.renault-ze.com/pt/#/pt/electric-car-mechanism/charging.html 
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Como se pode verificar por muito que se variem os parâmetros de autonomia ou tempo de 

carregamento, estes não vão ter grande influência no custo final da operação, fornecendo 

sempre valores superiores aos registados pela empresa. Mais uma vez se demonstra a 

importância dos custos fixos na estrutura de custos. Pelo que a redução destes valores é o 

próximo passo a estudar.  

Segundo informações recolhidas após a consulta da revista automóvel Autohoje na sua edição 

nº 1088, estima-se que o custo de fabrico das baterias de ião de lítio deverá descer a curto 

prazo 18%, podendo mesmo chegar aos 25%, uma vez que existe uma forte concorrência no 

sector e algumas empresas asiáticas irão adoptar estratégias muito agressivas para conquistar 

quota de mercado. Acrescentando a este facto, a importância dos custos fixos no custo total da 

operação de distribuição serão efectuados alguns pressupostos de forma a verificar em que 

circunstâncias será esta tecnologia viável. Estes pressupostos são: 

 O veículo eléctrico de distribuição (Toyota Hyace ou similar) possui um custo de 

aquisição de 25.000 € e um custo de conversão de 40.000 €. Se considerarmos um 

custo de conversão 25% inferior, este valor é 30.000 €.  

 O valor inicial para os custos de conversão é o valor para o primeiro veículo, se for tido 

em conta uma dada curva de aprendizagem este custos serão menores. Consideremos 

então que para o segundo, terceiro e quarto veículos existe uma redução em cada um 

de 10% nos custos de conversão e 5% para os restantes. 

 Se em vez de uma Toyota Hyace considerarmos um Fiat Dobló, um dos veículos 

actualmente ao serviço da empresa, que possui um preço bastante inferior, cerca de 

15.000 €, influenciará positivamente os custos. 

Após realizarmos todos estes pressupostos, a tabela 38 fornece-nos um quadro resumo dos 

custos com os veículos. 

Tabela 38 – Quadro resumo dos custos com veículos eléctricos. 

Veículos 
Custo 

Conversão(€) 
Custo Aquisição 

(€) Total 
Veículo 1 30.000 15.000 45.000 
Veículo 2 27.000 15.000 42.000 
Veículo 3 24.300 15.000 39.300 
Veículo 4 21.870 15.000 36.870 
Veículo 5 20.777 15.000 35.777 
Veículo 6 19.738 15.000 34.738 
Veículo 7 18.751 15.000 33.751 

Custo total 143.684 105.000 248.684 
Custo médio por veículo (€) 20.526 15.000 35.526 

Custo mensal por veículo (€) 846 
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Podemos então concluir que o valor dos custos fixos, após a aplicação dos pressupostos 

anteriores, é de 846 euros mensais por veículo, ou seja, 5922 para o total de 7 veículos que 

constituem a frota. Se a este valor somarmos o valor dos custos variáveis obtidos no sub-

capítulo 6.3, ou seja, 432 euros, pode-se fornecer uma solução à empresa que envolve um 

custo de 6354 euros, valor inferior ao obtido pela empresa na sua operação. 

 

6.6 Conclusões 

Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos com a aplicação dos modelos 

desenvolvidos, sendo posteriormente efectuada uma análise comparativa com o plano de 

distribuição efectuado pela empresa e com a solução proposta por Cardoso (2009) no seu 

trabalho. 

O primeiro cenário resulta da aplicação do modelo VRPPD tendo em conta a frota actual da 

empresa. O segundo cenário combina a utilização dos veículos actuais da empresa para os 

clientes que envolvam entregas e/ou recolhas de baterias e veículos eléctricos Smart para 

servir os clientes cujo motivo de visita não envolva entrega e/ou recolha de baterias. Este 

cenário combina a utilização dos dois modelos desenvolvidos. Por fim, o terceiro cenário 

contempla a utilização exclusiva de veículos eléctricos com capacidade de distribuição. 

Após a aplicação dos modelos a todos os dias de distribuição durante o mês de Janeiro de 

2008, pode-se concluir que o desenvolvimento de modelos matemáticos aplicáveis a 

problemas do quotidiano é uma ferramenta bastante útil para a melhoria contínua das 

empresas. 

Nos cenários considerados os modelos permitiram uma redução na distância percorrida e no 

número de veículos utilizados, sendo o cenário 1 claramente uma solução a considerar pela 

empresa, pois permite reduzir significativamente os custos. Quanto aos cenários que implicam 

a utilização de veículos eléctricos, estes permitem reduzir a distância percorrida e o número de 

veículos a utilizar, no entanto, os elevados custos de conversão dos veículos condicionam 

gravemente o custo total da operação de distribuição. 

Como tal, foi realizada uma análise de sensibilidade para avaliar uma forma de tornar o cenário 

3, que utiliza exclusivamente veículos eléctricos, uma alternativa viável. Os resultados obtidos 

provam que é possível que esta tecnologia se massifique, para tal é necessário torná-la mais 

acessível. Se os valores desta tecnologia não sofrerem grandes alterações, pode-se concluir 

facilmente que esta não é viável. 
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7 Conclusões e Aplicações Futuras 

A presente dissertação surge no seguimento do trabalho desenvolvido por Cardoso (2009), 

onde foi estudado o planeamento de rotas de veículos de distribuição da empresa A.A. Silva. O 

objectivo deste trabalho foi estudar estratégias de optimização dos modelos matemáticos de 

forma a melhorar a sua performance, com vista a uma adequação mais realista ao problema. 

Dado o interesse manifestado pela Administração da empresa foi também realizado um estudo 

de viabilidade da implementação de veículos eléctricos de forma a avaliar as reais capacidades 

desta alternativa. 

Tendo em conta o problema, foram desenvolvidos dois modelos matemáticos, um para 

veículos de combustão interna e outro para veículos eléctricos, implementados no software 

GAMS, de modo a definir o conjunto de rotas óptimas que permitissem reduzir os custos totais 

da operação de distribuição. O modelo fornece as rotas de distribuição, bem como o número de 

veículos utilizados, a distância percorrida por cada veículo e o tempo necessário para efectuar 

as rotas de distribuição. 

Os Vehicle Routing Problems (VRP) possuem diversas variantes. Após a revisão da literatura, 

pode caracterizar-se o problema em estudo como sendo do tipo VRPPD com frota 

heterogénea, uma vez que cada cliente possui uma determinada quantidade de baterias a 

entregar e a recolher (baterias usadas/descarregadas), que não poderá exceder a capacidade 

máxima de carga do veículo. 

Dada a complexidade do problema, foi necessário proceder a algumas simplificações. De 

forma a reduzir os milhares de clientes no distrito de Lisboa, foi necessário agregá-los pela 

freguesia a que pertencem, o que permitiu uma redução de 54% do número de pontos de 

procura. No que diz respeito aos produtos, estes possuem diferentes especificações pelo que 

se optou por proceder à homogeneização dos produtos já que não existe diferença no seu 

transporte. Considerou-se que uma bateria pesa em média 19 kg (sendo o peso o factor 

limitante face à capacidade do veículo). 

Apesar da estratégia de agregação dos clientes em clusters, o seu número continuou elevado 

para que fosse possível aplicar de forma eficiente o modelo de VRPPD. Desta forma, aplicou-

se o modelo p-mediana, de modo a dividir os clusters em grupos de menor dimensão, para que 

fosse possível ao modelo de VRPPD fornecer resultados óptimos em tempo computacional 

aceitável. Depois de feita esta separação, aplicou-se o modelo VRPPD a todos os grupos 

criados para cada dia de distribuição. 

De forma a fornecer um conjunto de alternativas para o plano de distribuição da empresa foram 

testados três cenários distintos, o primeiro cenário corresponde à aplicação do modelo 

matemático de VRPPD tendo em conta a frota actual da empresa. Num segundo cenário foi 

estudada uma nova forma de organização da estrutura de distribuição, dividindo a frota de 

veículos em dois tipos de veículos, veículos actuais com capacidade de carga e veículos 
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eléctricos sem capacidade de carga. Por fim, o terceiro cenário corresponde à utilização 

exclusiva de veículos eléctricos com capacidade de transporte. 

Efectuando uma análise comparativa entre os cenários testados com o que se verificou na 

realidade, registaram-se grandes melhorias em todos os cenários no que respeita à distância 

percorrida e ao número de veículos utilizados. No entanto, o objectivo era avaliar o impacto que 

estas alternativas teriam nos custos totais da operação. Assim, o cenário 1 revelou-se como 

sendo a melhor alternativa para a Autosil. Os cenários 2 e 3 envolvem um investimento na 

conversão dos veículos eléctricos, pelo que os seus custos fixos têm um forte impacto na 

estrutura de custos.  

Como o estudo de viabilidade de implementação dos veículos eléctricos era o objectivo 

principal da presente dissertação, foi efectuada uma análise de sensibilidade para avaliar o 

impacto das restrições associadas à autonomia e ao tempo de carregamento. Verificou-se que 

a grande restrição dos veículos eléctricos é o seu elevado custo. Para que esta tecnologia 

ambicione um lugar de destaque na História, é necessário reduzir o seu custo para valores 

mais comportáveis, caso contrário não é viável a sua aplicação. Considerando que existem 

várias razões políticas para promover a inovação no domínio dos sistemas de propulsão, entre 

as quais a redução das emissões de CO2, a melhoria da eficiência energética e a escassez de 

recursos, pode vir a registar uma evolução favorável neste domínio. É assim fundamental 

investir em I&D para melhorar as características e reduzir o seu custo.  

Em conclusão, a aplicação dos diferentes cenários permitiu fornecer novas formas de efectuar 

a distribuição. É importante salientar que a divisão do problema em sub-problemas menores 

poderá ter influenciado os resultados. 

Como perspectiva de trabalho futuro, pode ser estudada uma agregação mais eficiente dos 

clientes para que a solução seja o mais próxima possível da realidade. O horizonte temporal 

poderá ser alargado de forma a estudar como a sazonalidade pode afectar a necessidade de 

veículos, podendo ainda ser estudada a sub-contratação de veículos para meses onde se 

verificam picos de procura. No que concerne ao desenvolvimento de baterias devem ser 

estudadas formas de aumentar a longevidade das baterias, uma vez que possuem um número 

finito de ciclos de carregamento. 
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Anexos 
 
 
Anexo 1 – Organograma Funcional da empresa A.A. Silva. 

 

 

 

 



85 
 

Anexo 2 – Matriz correspondente à distância entre todos os clusters para 
o dia 9 de Janeiro de 2008. 

 
 i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 

i0 0 21.7 18.9 18.6 10.8 21.7 20.2 18.5 17.3 57.9 67.7 73 15 15.4 5.9 30.9 27.9 

i1 21 0 3.6 8.8 12.2 6.7 6.3 5.8 5.1 39.6 49.4 54.8 15.2 15.6 24.7 13.7 17.1 

i2 17.8 3.5 0 7.5 10 7.5 5.8 4.3 2.5 41.4 51.2 56.6 15.3 15.7 24.4 15.7 19.1 

i3 17.7 9.5 8.1 0 13.2 5.8 3.7 4.5 5.2 39.7 49.5 54.8 7.9 8.3 24.3 8.7 12.1 

i4 8.5 12 13.4 13.1 0 16.2 14.7 13.1 11.8 50.2 60 65.3 9.5 9.9 13.9 20.4 28.6 

i5 21.1 6.5 7.8 4.9 16.6 0 3.8 5.1 6.6 35.6 45.4 50.7 11.3 11.7 24.7 9.9 13.3 

i6 19.3 5.9 5.6 2.8 14.7 3.4 0 2.3 4.3 37.3 47.2 52.5 9.4 9.8 22.9 11.4 14.8 

i7 17 5.2 3.5 4.3 12.4 5.2 2.7 0 1.6 39.2 49 54.3 9.5 9.9 20.6 13.4 16.8 

i8 16.6 4.8 2.3 4.6 12 6.2 4.1 2 0 40.1 49.9 55.2 8.7 11.2 20.3 13.2 16.6 

i9 54.6 39 41.4 38 57.5 34.8 37.4 38.7 40.1 0 11.1 16.4 44.4 44.8 58.3 37.9 35 

i10 65 49.4 51.8 48.4 67.9 45.1 47.8 49.1 50.5 11.2 0 5.6 54.8 55.8 68.7 48.3 45.3 

i11 70.3 54.7 57.1 54.8 73.2 50.4 53.1 54.5 55.8 16.5 5.6 0 60.1 60.5 83.2 73.9 53.6 

i12 14 14.9 10.4 8 8.8 11.2 9.6 10.4 8.9 45.1 54.9 60.2 0 1.4 17.6 15.4 26.1 

i13 13.9 15.5 14.5 8.6 9.4 11.8 10.3 11 11.6 45.7 55.5 60.8 1.9 0 17.5 16 25 

i14 6.1 23.8 20.9 20.7 12.9 23.8 22.3 20.6 19.4 60 69.8 75.1 17.1 17.5 0 32.9 30 

i15 29.2 13.6 16.1 8.7 32 9.5 12.1 13.4 13 38.5 48.3 53.6 14.6 15 32.8 0 3.7 

i16 23.9 16.7 19.2 11.8 26.8 12.6 15.2 16.5 16.2 36.1 45.9 51.2 17.7 18.1 27.6 3.8 0 

i17 23.9 6.8 10.4 7.7 19.5 3.5 6.7 8 9.4 34.7 44.5 49.8 14.1 14.5 27.5 8.9 13.5 

i18 27.5 12.3 14.7 11.3 23 8 10.7 12 13.4 30.2 40 45.3 17.7 18.1 31.1 10.8 14.2 

i19 25 15.1 12.9 5.6 16.9 10.9 8.4 9.3 10 40.4 50.2 55.5 11.6 12 28.6 4.2 4.7 

i20 22.6 18.1 15.5 8.5 15.2 14 11 11.5 12.2 43.5 55.8 61.1 9.7 8.4 23.3 10.1 10.2 

i21 16.9 28.6 28.2 21.8 19.8 24.9 23.4 24.2 26.7 59.3 69.1 74.4 16.3 14.9 20.6 32.2 29.2 

i22 11.4 21.9 22.6 15 14.2 18.1 16.6 17.4 21.2 53.7 63.5 68.8 9.5 8.1 15 26.6 23.7 

i23 8.0 23.7 23.3 16.9 14.9 20 18.5 19.2 21.8 54.4 64.2 69.5 11.4 10 15.6 27.3 24.3 

i24 6.5 23 22.5 16.1 14.1 19.3 17.7 18.5 21 53.6 63.4 68.7 10.6 9.3 10.3 26.5 23.6 

i25 28.8 40.5 40.1 33.6 31.6 36.8 35.2 36 38.5 71.1 80.9 82.3 28.1 26.8 30.9 44.1 41.1 

i26 20.5 38.2 35.4 27.6 27.3 30.7 29.2 35.1 33.8 65.1 74.9 80.2 22.1 20.8 15.3 38 35.1 

i27 26.8 38.5 38.1 31.6 29.6 34.8 33.2 34 36.5 69.1 78.9 69.9 26.1 24.8 30.4 42.1 39.1 

i28 96.6 89.6 93.4 85.7 98.1 86.6 89.4 90.7 89 56.5 52.7 51.6 97.4 96.1 100 80 77 

i29 89.4 83.8 86.3 79.7 92.3 79.6 82.3 83.6 83.2 60.2 46 48.1 90.2 88.9 93.1 72.8 69.9 

i30 45.8 34.8 37.2 33.9 48.6 30.6 33.2 34.5 36 12.3 23.4 26.3 40.3 45.3 49.4 29.1 26.1 

i31 240 223 225 222 233 218 221 222 224 187 197 202 228 229 243 223 220 

i32 133 79.6 82 78.7 90.4 75.4 78 79.3 80.8 44.1 48.6 53.9 85.1 85.5 100 80 77 
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 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 

i0 23.8 33.9 26.7 20.4 12.5 10.8 8 6.2 24.8 19.9 22.3 99.1 93.1 47.3 246 99.6 

i1 6.3 12.1 15.6 16 28.7 22.1 23.3 26.1 41 34.2 38.5 93.5 84.7 34.2 226 80 

i2 9.6 14.9 13 14.8 27.6 22.2 22.3 21.9 40 33.1 37.4 92.7 86.6 36 228 81.8 

i3 7.8 18 5.6 8.5 21.4 14.8 16 18.8 33.7 26.9 31.2 85.7 79.7 34 226 80 

i4 18.3 28.4 17.2 15.1 19.5 14.4 14.1 14.4 37.8 25 29.3 103 93.9 48 236 90.5 

i5 2.8 8.6 11.7 14.8 24.8 18.2 19.4 22.2 37.1 30.3 34.6 86.8 80.8 30.1 222 75.9 

i6 5.5 11.3 8.2 10.4 22.8 16.3 17.5 20.3 35.2 28.3 32.6 88.4 82.4 31.9 224 77.7 

i7 7.3 13.8 9.7 11.4 26.8 16.4 21.5 21.2 39.2 32.3 36.6 90.4 84.4 33.7 225 79.5 

i8 8.3 14.8 10 12 26.4 21.3 21.1 20.8 38.8 32 36.3 93 84.1 34.7 226 80.5 

i9 35.3 28.7 39.4 42.4 58.4 48.3 53.1 55.9 70.8 64 68.3 84.2 82.2 12.3 193 37.9 

i10 45.7 39.1 49.8 52.8 68.8 58.7 63.5 66.3 81.2 74.3 78.6 51.8 49.8 26.9 201 54.7 

i11 50.6 44.3 55.1 58.1 73.6 64 68.8 71.6 86.5 80.2 80.5 44.3 38.2 26.4 199 52.7 

i12 13.2 23.4 12.2 7.7 15.5 9 10.2 13 27.9 21 25.4 97.3 91.3 45.5 231 85.4 

i13 13.9 24 12.8 10.7 14.5 7.9 9.1 11.9 26.8 20 24.3 96.3 90.3 44.4 232 86.1 

i14 25.9 36 28.8 22.5 20.8 15.7 15.5 10.7 30.6 15.5 30.6 101 95.2 49.4 248 102 

i15 9.3 11.2 4.2 10.2 33 22.9 27.6 30.4 45.3 38.5 42.8 79.6 73.5 27.9 226 80.2 

i16 13.1 17 4.7 9.9 27.7 17.6 22.4 25.2 40.1 33.2 37.5 77.2 71.2 25.5 224 77.8 

i17 0 6.4 12 15 27.6 21.1 22.3 25 40 33.1 37.4 87 81 29.2 221 75 

i18 7 0 12.7 15.7 31.2 24.6 25.8 28.6 43.5 36.7 41 90.6 81.7 24.7 216 70.5 

i19 11.4 15.3 0 5.9 28.7 15.4 23.4 26.2 41.1 34.3 38.6 81.5 75.5 29.8 228 82.2 

i20 14.5 18.4 6.9 0 26.3 8.9 11.7 23.8 38.7 27.6 36.2 87.1 81 35.4 230 83.8 

i21 27 37.1 28 18.7 0 11.2 6.9 8.2 11.4 8.5 10.4 103 94.5 48.7 247 101 

i22 20.2 30.3 22.5 8.2 10 0 3.4 6.3 22.4 15.6 15.2 94.9 88.9 43.1 241 95.4 

i23 22.1 32.2 23.1 16.9 6.2 3.9 0 3.7 18.6 11.7 16.1 95.6 89.6 43.7 242 96.1 

i24 21.3 31.4 22.4 16.1 8.2 6.5 3.7 0 20.5 13.7 18 94.8 88.8 43 241 95.3 

i25 38.9 49 39.9 33.7 11.8 23 18.7 20 0 20 9 112 106 60.5 259 113 

i26 32.8 42.9 33.9 27.6 9.7 17 12.7 14 20 0 15.7 106 100 54.5 253 107 

i27 36.8 46.9 37.9 31.7 10.8 15.3 16.7 18 9.3 14.6 0 89.7 83.7 58.3 257 111 

i28 87.2 89.8 81.5 87.5 99 90.2 95 97.8 100 106 90.6 0 9.2 65.6 200 56.7 

i29 80.1 84 74.3 80.4 93.2 83.1 87.9 90.7 93 98.7 83.5 10.2 0 58.5 196 53.2 

i30 31.2 24.5 30.6 36.7 49.6 39.5 44.2 47 62 55.1 59.4 65.9 59.9 0 204 50.2 

i31 219 212 225 226 244 233 238 241 256 249 253 195 139 201 0 159 

i32 76 69.3 81.5 83.1 100 90.4 95.1 97.9 113 106 110 54.7 52.8 50 161 0 
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Anexo 3 – Modelo em GAMS 

 
Sets 

i i0 corresponde a fabrica - i1 a i10 são as freguesias de entrega /i0*i10/ 

v veículos /v1*v8/; 

Alias(i,j); 

 

Scalar tf tempo fixo na operação de distribuição em minutos /10/; 

Scalar tdisp minutos diários disponíveis para a operação de distribuição /480/; 

/*Scalar autonomia em quilómetros /50/;*/ modelo veículos eléctricos 

/*Scalar paragem em minutos /60/;*/ modelo veículos eléctricos 

/*Scalar cfixo custo diário fixo Smart /31/;*/ modelo veículos eléctricos 

 

Parameter 

 max(i) máximo entre baterias a entregar e recolher no local i 

/ 

i1        0 

i2        1 

i3        1 

i4        5 

i5        0 

i6        1 

i7       18 

i8        3 

i9        0 

i10     10  / 

  
cmax(v) capacidade máxima de carga dos veículos, em quantidade de baterias que pode 

transportar 

 / v1 31 

   v2 31 

   v3 31 

   v4 31 

   v5 31 

   v6 82 

   v7 82 

   v8 82 / 
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 cdist(v) custo com combustível por cada km, em euros 

 / v1 0.14 

   v2 0.14 

   v3 0.14 

   v4 0.14 

   v5 0.14 

   v6 0.18 

   v7 0.18 

   v8 0.18 / 

 
 tv(i) tempo variável de entrega e recolha de baterias no local i, em minutos 

/ 

i1        20 

i2        21 

i3        21 

i4        23 

i5        20 

i6        21 

i7        29 

i8        22 

i9        20 

i10      25  /; 

 
Table dviag(i,j) 

i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10             
i0        0 21.7 18.6 21.7 20.2 18.5 7.9 67.7 73 30.9 27.9         
i1        21 0   8.8 6.7 6.3 5.8 9.6 49.4 54.8 13.7 17.1         
i2        17.7       9.5          0              5.8         3.7           4.5 9.7         49.5         54.8         8.7           12.1                 
i3        21.1       6.5          4.9           0            3.8           5.1          35.6         45.4         50.7 9.9           13.3         
i4        19.3       5.9          2.8           3.4         0              2.3          37.3         47.2         52.5         11.4         14.8         
i5        17           5.2          4.3           5.2         2.7           0             39.2 49            54.3         13.4         16.8         
i6        54.6       39           38            34.8       37.4         38.7 0             11.1        16.4         37.9         35           
i7        65          49.4        48.4         45.1       47.8         49.1 1.2           0             5.6           48.3         45.3         
 i8       70.3       54.7        54.8        50.4       53.1         54.5 6.5          5.6           0              73.9         53.6        
i9        29.2       13.6        8.7           9.5         12.1         13.4 8.5          48.3         53.6         0              3.7             
i10      23.9       16.7        11.8         12.6      15.2 16.5 36.1         45.9         51.2         3.8           0            
; 
 
Table tviag(i,j) 

I0  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10            
i0         0           27          19         22       21         21         36      48         62         23         21                
i1         27         0          15         13         12         12         32         44         49         20         22               
i2         19         16         0          10         9          11         30         42         45         12         15               
i3         23         12         8          0          8 11         25         37         47         14         16                 
i4        21         11         7          8          0 6          29         40         45         16         19                
i5         19         12         10         12         7          0          32         44         49         20        23                
i6        34         31         27         24         27         30         0          14         21         26         24                 
i7        47         43         39         37         39         42         14         0          7          38         36                 
i8         59         48         49         41         41         48         21         9          0          65         46                       
i9         21         20         14         14         17         20         25         37         48         0          8               
i10        17     20     14     14     17      20      25      36       43      7       0 
; 
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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 operação de distribuição 

distot(v) distancia total percorrida 

tetot(v) tempo total necessário 

u(i) 

/*numparagens(v)*/  modelo veículos eléctricos 

; 

Binary Variables x, vf; 

Positive Variables distot, tetot, u, numparagens; 

 
 
 
Equations 

Obj        minimizar o custo total da operação de distribuição 

Eq1(j,v)   cada rota começa no centro de distribuição 

Eq2(j,v)   cada rota termina no centro de distribuição 

Eq3(j)     só se chega a cada cliente exactamente uma vez (uma rota) 

Eq4(j)     só se parte de cada cliente exactamente uma vez (uma rota) 

Eq5(v,i)   assegura o movimento dos veículos 

Eq6(v)     assegura que a capacidade de cada veiculo não e ultrapassada 

Eq7(j,i,v)   define se um veiculo e necessário para a operação de distribuição 

Eq8(v)  garante que o tempo total de uma rota não ultrapassa o tempo diário disponível 

Eq9(i,j,v) elimina as subrotas 

Eq10(v) calcula a distancia total percorria 

Eq11(v) calcula o tempo total necessário 

/*Eq12(v) calcula o numero de paragens necessárias para carregar a bateria*/ modelo veículos 

eléctricos 

/*Eq13(v) garante que o tempo total de uma rota não ultrapassa o tempo diário disponível*/ 

modelo veículos eléctricos ; 

/*Eq14(v) calcula o tempo total de cada rota;*/ modelo veículos eléctricos 
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Obj                 ..  z =e= Sum((v,i,j),x(i,j,v)*dviag(i,j)*cdist(v)+cfixo);  

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)), max(i)* x(i,j,v)) =l= cmax(v); 

Eq7(j,i,v)       .. x(j,i,v) =l= vf(v); 

Eq8(v)              ..  Sum((i,j),((tviag(i,j) + tv(i) + tf)* x(i,j,v))) =l= tdisp; 

Eq9(i,j,v)$(ord(i)<> ord(j) and ord(i)<>1 and ord(j)<>1).. u(i)-u(j)+ 17*x(i,j,v) =l= 9; 

Eq10(v)   .. distot(v) =e= Sum((i,j), x(i,j,v)*dviag(i,j)); 

Eq11(v)   .. tetot(v) =e= Sum((i,j), x(i,j,v)*(tviag(i,j)+ tv(i) + tf)); 

/*Eq12(v).. numparagens(v) =e= distotal(v) / autonomia;*/ modelo veículos eléctricos 

/*Eq13(v)  ..  Sum((i,j),((t_viagem(i,j) + tv(i) + tf)* x(i,j,v)))+ numparagens(v)*paragem =l= tdisp;*/ 

modelo veículos eléctricos 

/*Eq11(v).. tetot(v) =e= Sum((i,j), x(i,j,v)*(t_viagem(i,j)+ tv(i) + tf))+ numparagens(v)*paragem;*/ 

modelo veículos eléctricos 

 
 
Model Modelovalidacao /all/; 

Modelovalidacao.optcr=0; 

Modelovalidacao.iterlim =1000000; 

Modelovalidacao.reslim=7200; 

Modelovalidacao.nodlim=1500000; 

Solve Modelovalidacao using mip minimizing z; 

Display x.l, distot.l, tetot.l; 
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Anexo 4 – Aplicação do cenário 2 ao dia 18 de Janeiro. 

O cenário 2 divide-se em quatro grupos, os dois primeiros com 17 clusters cada e os dois 

últimos com 8 clusters cada. Na figura 33 encontram-se as rotas de distribuição para o grupo 1 

do cenário 2 e na tabela 37 encontram-se os clusters deste grupo. 

 
Figura 33 – Rotas de distribuição Cenário 2, grupo 1.  

 

Tabela 39 – Clusters Cenário 2, Grupo 1. 

 
Rota 1 (preto): Armazém – Prazeres – São josé – 

Anjos – Graça – Penha de França – São Jorge de Arroios – Coração 

de Jesus – S. Sebastião da Pedreira – Nossa Senhora de Fátima – 

S. Domingos de Benfica – Armazém. 

Rota 2 (azul): Armazém – Lumiar – Ameixoeira – Santa Iria da Azóia 

– S. João da Talha – Santa Maria dos Olivais – Alto do Pina – 

Campolide – Armazém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na figura 34 encontram-se as rotas de distribuição para o grupo 2 e 
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na tabela 38 encontram-se os clusters deste grupo. 

 
Figura 34 – Rotas de distribuição Cenário 2, grupo 2. 

 

 

Tabela 40 – Clusters Cenário 2, Grupo 2. 

 
Rota 1 (preto): Armazém – Cacém – Mafra – Loures – Frielas – Odivelas 

– Venda Nova – Carnaxide – Armazém. 

Rota 2 (vermelho): Armazém – Paço de Arcos – Carcavelos – S. 

Domingos de Rana – Armazém. 

Rota 3 (azul): Armazém – Rio de Mouro – Agualva – Venteira – Queluz – 

Massamá – Belas – Santa Maria de Belém – Armazém. 
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Na figura 35 encontram-se as rotas de distribuição para o grupo 3 e na tabela 39 apresentam-

se os clusters deste grupo. 

 
Figura 35 – Rotas de Distribuição Cenário 2, grupo 3. 

 
 
Tabela 41 – Clusters Cenário 2, Grupo 3. 

 
Rota 1 (preto): Armazém – Alhandra – Samora Correia – Santo 

Estevão – Alfragide – Armazém. 

Rota 2 (azul): Armazém – A dos Cunhados – Campelos – 

Peniche – S. Maria do Castelo e S. Miguel – Armazém. 
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Na figura 36 encontram-se as rotas de distribuição para o grupo 4 e na tabela 40 encontram-se 

os clusters deste grupo. 

 

 

Figura 36 – Rotas de distribuição Cenário 2, grupo 4. 

 
 
Tabela 42 – Clusters Cenário 2, Grupo 4. 

 
Rota: Armazém – S. Pedro e Santiago – S. Antão Tojal – Carregado – 

Vila Franca de Xira – Prior Velho – Sacavém – Marvila – Madalena – 

Armazém. 
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Anexo 5 – Aplicação do cenário 3 ao dia 18 de Janeiro.  

O cenário 3 está divido em 4 grupos, sendo os três primeiros constituídos por 13 clusters e o 

último por 11 clusters. Na figura 37 encontram-se as rotas de distribuição para o grupo 4 e na 

tabela 41 encontram-se os clusters deste grupo. 

 

 
 
 

 

Figura 37 – Rotas de Distribuição Cenário 3, grupo 1. 

Tabela 43 – Clusters Cenário 3, Grupo 1. 

 
Rota: Armazém – Santa Maria de Belém – Prazeres – São José – 

Madalena – Graça – Anjos – Penha de França – S. Jorge de 

Arroios – Coração de Jesus – S. Sebastião da Pedreira – N. 

Senhora de Fátima – S. Domingos de Benfica – Campolide – 

Armazém. 

Anjos 
 Campolide 

Coração de Jesus 
Graça 

Madalena 
N. Senhora de Fátima 

Penha de França 
Prazeres 

Santa Maria de Belém 
S. Domingos de Benfica 

São Jorge de Arroios 
São José 

S. Sebastião da Pedreira 
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Na figura 38 encontram-se as rotas de distribuição para o grupo 4 e na tabela 42 encontram-se 

os clusters deste grupo. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 – Rotas de Distribuição Cenário 3, grupo 2. 
 
Tabela 44 – Clusters Cenário 3, Grupo 2. 
 

Rota 1 (azul): Armazém – Lumiar – Armazém. 

Rota 2 (preto): Armazém – Alto do Pina – Marvila – S. Maria dos 

Olivias – Prior Velho – Sacavém – S. João da Talha – Santa Iria Azóia 

– Vila Franca de Xira – S. Antão Tojal – Frielas – Odivelas – 

Ameixoeira – Armazém. 
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Na figura 39 encontram-se as rotas de distribuição para o grupo 4 e na tabela 43 encontram-se 

os clusters deste grupo. 

 

 

 

Figura 39 – Rotas de Distribuição Cenário 3, grupo 3. 

Tabela 45 – Clusters Cenário 3, Grupo 3. 

Rota 1 (preto): Armazém – Rio de Mouro – Cacém – Agualva – Belas – 

Massamá – Queluz – Venteira – Venda Nova – Alfragide – Carnaxide – 

Armazém. 

Rota 2 (azul): Armazém – Paço de Arcos – Carcavelos – S. Domingos de 

Rana – Armazém. 
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Na figura 40 encontram-se as rotas de distribuição para o grupo 4 e na tabela 44 encontram-se 

os clusters deste grupo. 

 

 

 

 

Figura 40 – Rotas de Distribuição Cenário 3, grupo 4. 

Tabela 46 – Clusters Cenário 3, Grupo 4. 

Rota 1 (preto): Armazém – Alhandra – Samora Correia – 

Carregado – Santo Estevão – Loures – Armazém. 

Rota 2 (azul): Armazém – A dos Cunhados – Campelos – 

Peniche – S. Maria Castelo e S. Miguel – S. Pedro e Santiago – 

Mafra – Armazém. 
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