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UM MODELO HÍBRIDO ESTOCÁSTICO PARA TRATAMENTO 
DO PROBLEMA DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS COM 

JANELA DE TEMPO1 
 
Autor: Humberto César Brandão de Oliveira 
Orientador: Prof. Germano Crispim Vasconcelos 
 

RESUMO 

A alocação de veículos para uma determinada demanda de consumidores, espalhados 
geograficamente, está sujeita a uma explosão combinatória de possibilidades, devido às 
infinitas alternativas de escalonamento. Esta característica impossibilita, para grandes 
demandas, o tratamento deste problema por algoritmos exatos, ou seja, aqueles que 
buscam com garantia a solução ótima do problema. Em contrapartida, existem os 
métodos heurísticos, que são capazes de resolver tais problemas de forma satisfatória, 
mas não garantindo que a solução alcançada seja a melhor possível.  

Esta dissertação apresenta, como principal contribuição, um Sistema Híbrido (SH) para 
o conhecido Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo (PRVJT). Este 
SH é composto dos métodos (i) Recozimento Simulado Não Monotônico (RSNM), (ii) 
Subida na Encosta (SE) e (iii) Reinício Aleatório (RA).  Os métodos foram combinados 
visando promover a diversificação e a intensificação na busca por soluções do PRVJT. 
Como contribuição secundária, este trabalho apresenta um arcabouço de métodos 
estatísticos que é capaz de ajustar parâmetros de sistemas estocásticos para otimização 
de desempenho.  

Os resultados dos experimentos realizados com o modelo proposto foram comparados 
com cada um dos melhores resultados individuais, alcançados anteriormente, pelos 
diferentes algoritmos conhecidos, para toda a base de dados de Solomon.  Os resultados 
obtidos pelo SH se mostraram relevantes, tendo o método superado ou igualado 37 das 
56 instâncias testadas, caracterizando o SH como um método eficaz e robusto no 
tratamento do PRVJT. 

Palavras-chave: Sistemas Híbridos, Problema de Roteamento de Veículos com Janela 
de Tempo, Recozimento Simulado, Subida na Encosta, Reinício Aleatório. 

                                                 
1 Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação, Centro de Informática, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, PE, Março de 2007. 
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A STOCHASTIC HYBRID MODEL TO TREATMENT OF THE 
VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS2 

 
Author: Humberto César Brandão de Oliveira 
Adviser: Prof. Germano Crispim Vasconcelos 
 

ABSTRACT 

Vehicle allocation to attend the demand of a given, geographically spread, set of 
customers is a problem subject to a combinatorial explosion of routes and conditions to 
be fulfilled. This is a result of the infinite number of possible scheduling alternatives. 
When dealing with large scale applications, particularly, the treatment of this problem 
by accurate algorithms (algorithms guaranteed to provide the optimal solution to the 
problem) becomes prohibitive. Fortunately, On the other hand, there are heuristic 
methods which, although cannot guarantee the reach of the best solution to the problem, 
can produce enough satisfactory solutions to optimization problems to be employed in 
practice.  
 
This dissertation presents, as its main contribution, a hybrid system (HS) to the well-
known Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW). This HS is the result 
of a combination of the (i) Non-monotonic Simulated Annealing (NMSA), (ii) Hill-
Climbing (HC) and (iii) Random Restart (RR) algorithms. These methods were 
conjugated, aiming at reaching diversification and intensification in the searching for 
the solutions of the VRPTW. As a secondary contribution, this work presents a 
framework of statistical methods capable of adjusting parameters in stochastic systems, 
and, in particular, the proposed HS. The results reached by the HS were satisfactory, 
thus among 56 tested instances, this research has reached or surpassed 37 of the best-
known results in the literature. 

Experiments conducted with the proposed model were compared to each one of the best 
previously results found by independent researchers, for each of the 56 instances of the 
Solomon’s benchmarks.  The results achieved by the HS paired or outperformed 38 out 
of the 56 instances examined, confirming the HS as an effective and robust method for 
the treatment of the PRVJT. 

 

Keywords: Hybrid Systems, Vehicle Routing Problem with Times Windows, Simulated 
Annealing, Local Search, Multi-Start. 

                                                 
2 Master of Science Dissertation in Computer Science, Center for Informatics, Federal University of 

Pernambuco, Recife, PE, March, 2007. 
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1  
Introdução 

Este capítulo apresenta a motivação e os objetivos para o 
desenvolvimento deste trabalho. A organização da dissertação é 
apresentada ao final do capítulo. 

1.1 Motivação 

Custos com o transporte de pessoas e mercadorias vêm ganhando uma atenção especial 

nas últimas décadas, nos quais a minimização dos gastos é um grande foco para 

empresas que visam sobreviver e crescer no mercado competitivo atual. Pesquisas vêm 

contribuindo de maneira significativa para a solução do Problema de Roteamento de 

Veículos (PRV), proposto em [Dantzig e Ramser, 1959], que consiste em alocar uma 

frota veicular para o atendimento de uma determinada demanda de consumidores 

distribuídos geográfica ou espacialmente. Como o problema de distribuição de 

mercadorias no mundo real se apresenta de variadas formas, há uma subdivisão do 

mesmo em categorias de acordo com as características e restrições presentes nas 

situações reais de operação. Uma delas é a consideração da capacidade de carga do 

veículo e o tempo em que os consumidores devem ser atendidos (janela de tempo). Esta 

situação em particular passou a ser formalmente conhecida como o Problema de 

Roteamento de Veículos com Janela de Tempo (PRVJT). Como descrito em [Steiner et 

Al., 2000], podem-se citar muitos trabalhos de roteamento de veículos, sendo este um 

dos assuntos mais estudados na área de Pesquisa Operacional. 
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Os custos relacionados ao transporte de pessoas e mercadorias são elevados, 

com tendência ao crescimento, motivado pela expansão atual das fronteiras comerciais 

de todo tipo de negócio [Alvarenga, 2005]. Pesquisas sugerem que de 10% a 15% do 

valor final das mercadorias comercializadas correspondem ao custo de seu transporte. O 

custo anual de distribuição de mercadorias nos Estados Unidos foi estimado em 400 

bilhões de dólares. Deste valor estima-se que 45 bilhões representam desperdícios, 

podendo chegar a representar até 30% do valor de um produto [King et Al., 1997].  Em 

um contexto nacional, pesquisas indicam que serviços com transporte representam 

2,53% do produto interno bruto (PIB) do país [Fraga, 2007]. 

Adicionalmente, existem os fatores de poluição e ruído que ultimamente têm se 

tornado críticos, principalmente nas grandes cidades. Uma parcela destes custos e 

inconvenientes poderia ser reduzida com o tratamento de diversos problemas de 

roteamento, onde o PRVJT é um caso particular relevante. A segunda motivação para o 

estudo do PRVJT está relacionada ao grande desafio que a solução deste problema 

representa. O PRVJT pertence à classe dos problemas conhecidos como NP – difíceis 

[Larsen, 1999]. 

1.2 Objetivos da dissertação 

Como objetivo principal deste trabalho, esta dissertação visa investigar uma solução 

heurística eficiente para tratamento do Problema de Roteamento de Veículos com Janela 

de Tempo, como alternativa aos diferentes métodos previamente desenvolvidos 

disponíveis na literatura, auxiliando empresas que necessitam reduzir seus desperdícios 

com a distribuição de pessoas e mercadorias.  

Em segundo plano, esta dissertação apresenta um arcabouço de métodos 

estatístico para o ajuste paramétrico de sistemas estocásticos, como é o caso do modelo 

híbrido apresentado neste trabalho. O arcabouço é definido genericamente e pode, 

portanto, ser utilizado em outros sistemas parametricamente ajustáveis.  
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Uma base extensiva de experimentos é realizada a partir das instâncias 

referências de Solomon [Solomon, 1987] e os resultados são confrontados com as 

melhores medidas encontradas na literatura científica para cada uma das instâncias. 

1.3 Organização da dissertação 

O Capítulo 2 apresenta uma contextualização em torno da classe de Problema de 

Roteamento de Veículos, inserindo seus conceitos e variações clássicas. Após a 

definição genérica da classe de problemas, é apresentado o Problema de Roteamento de 

Veículos Capacitado, que é a base do Problema de Roteamento de Veículos com Janela 

de Tempo (foco deste trabalho). Deste problema é mostrado um modelo matemático 

descrevendo-o em detalhes. Uma seção é dedicada à explicação da complexidade do 

problema e, ao final, são apresentados alguns exemplos de aplicações para a classe dos 

Problemas de Roteamento de Veículos. 

O Capítulo 3 apresenta uma revisão bibliográfica sobre os principais métodos 

existentes para solucionar o Problema de Roteamento de Veículos com Janela de 

Tempo. O capítulo é dividido em métodos exatos, heurísticos, e nos baseados em meta-

modelos, ou seja, em meta-heurísticas que possuem características genéricas para a 

resolução de problemas de otimização. 

O Capítulo 4 apresenta a proposta principal desta dissertação, expondo um 

modelo híbrido estocástico composto de alguns mecanismos inteligentes conhecidos. O 

modelo apresentado é composto do recozimento simulado (simulated annealing) 

[Kirkpatrick et Al., 1983] não monotônico, de uma busca local (local serach) [Russel e 

Norvig, 2003], e de um mecanismo iterativo, conhecido como reinício aleatório (multi-

start) [Russel e Norvig, 2003]. 

Os resultados obtidos pelo sistema híbrido são apresentados no Capítulo 5, que 

efetua suas simulações sobre a base de teste de Solomon, e compara os resultados 
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obtidos neste trabalho com os melhores resultados até o momento obtidos na literatura, 

além de avaliar a eficiência do modelo.  

Para o ajuste paramétrico do modelo proposto é apresentado, no Capítulo 6, um 

arcabouço de métodos estatísticos. O arcabouço é baseado nos métodos de Análise de 

Variância, Regressão Linear, Teste-t e Intervalo de Confiança, que são organizados 

sistematicamente de maneira a fornecer um guia genérico de ajuste para sistemas 

estocásticos. 

O Capítulo 7 apresenta as conclusões gerais em torno da dissertação, as 

principais contribuições, as limitações e os possíveis trabalhos futuros. 

 



 
 
 
 
 
 
 

2  
O Problema de 
Roteamento de Veículos 

Ao longo deste capítulo, o Problema de Roteamento de Veículos 
(PRV) é detalhado na Seção 2.2, que apresenta duas visões para 
classificação dos diferentes problemas de roteamento. A Seção 2.3 
trás a definição do Problema de Roteamento de Veículos Capacitado 
(PRVC), que considera veículos com limite de capacidade de carga 
para atender a demanda dos clientes. A Seção 2.4 apresenta o 
Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo 
(PRVJT), que é uma extensão do PRVC. A Seção 2.5 apresenta 
alguns exemplos práticos encontrados no mundo real de aplicação 
para os PRVs e a Seção 2.6 oferece um sumário do capítulo. 

2.1 Introdução 

Os PRVs têm sido estudados com muito interesse nas quatro últimas décadas 

[Alvarenga, 2005]. O foco no estudo desta classe de problema se deve à necessidade da 

diminuição de gastos em todo o processo que engloba desde a produção de uma 

mercadoria até sua venda. Pesquisas indicam que um considerável percentual do valor 

da mercadoria que chega aos clientes é de exclusiva responsabilidade dos gastos obtidos 

através de sua distribuição. Este valor é estimado no intervalo de 10% a 15% do preço 

dos produtos [King et Al., 1997]. O objetivo das pesquisas em torno dos PRVs é reduzir 

este percentual de gastos com transporte a um nível mais satisfatório, possibilitando 

reduções de preço nos produtos finais. 
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Basicamente, estes problemas se resumem ao atendimento de uma demanda, que 

pode se apresentar na forma de coleta e/ou entrega de pessoas ou mercadorias em uma 

determinada região geográfica ou espacial. A maioria das aplicações do PRV são 

geográficas e representadas por consumidores distribuídos em uma área de atendimento. 

Desta forma, o objetivo dos pesquisadores é desenvolver metodologias para atender as 

demandas do PRV de forma otimizada, visando a redução dos gastos com veículos e 

com o deslocamento dos mesmos. 

2.2 Variações Clássicas do Problema de Roteamento 
de Veículos 

No trabalho [Gendreau e Potvin, 1998] são apresentados quatro tipos genéricos do PRV, 

conforme ilustrado na Tabela 1: 

Tabela 1 - Classificação genérica para os variados tipos de problemas de roteamento 

 Muitos para muitos Um para muitos 
Capacitado transporte de passageiros entrega de comida 
Não capacitado serviços de correio serviços de reparo 
 

Duas importantes subdivisões para o PRV são detalhadas na pesquisa de 

Gendreau e Potvin. A primeira é a clara separação dos problemas com e sem capacidade 

de carga em seus veículos. Esta divisão existe, pois nem todos os serviços de transporte 

necessitam carregar mercadorias, ou simplesmente suas cargas possuem pesos e 

tamanhos irrelevantes. Pode-se citar como exemplo para o PRV sem a necessidade de 

veículos capacitados, a realização de serviços de um eletricista. Estes profissionais não 

necessitam de um veículo com capacidade de carga, pois as demandas são de serviços, e 

não de mercadorias. A outra importante subdivisão citada é com relação à carga e 

descarga de pessoas ou mercadorias. Duas opções são apresentadas: pode-se coletar 

pessoas ou mercadorias em um único lugar em comum, para deixá-las em diferentes 

pontos de entrega (relacionamento 1 para N), ou pode-se coletá-las em diferente pontos, 

deixando-as em diferentes locais de entrega (relacionamento M para N). 
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Gendreau e Potvin exemplificam o relacionamento de um PRV com coleta e 

entrega do tipo M para N, associado a um veículo capacitado, como um típico problema 

de coleta e entrega de passageiros. Já o caso no qual as mercadorias saem apenas de um 

ponto (1 para N) e as mercadorias podem exceder a capacidade do veículo, é 

exemplificado com o típico problema de entrega de comida de um restaurante, no qual o 

produto deve ser levado a diversas casas e escritórios em pontos alternados da cidade. 

Os trabalhos nos quais o produto não excede a capacidade do veículo, cita-se o 

relacionamento M para N com o exemplo da coleta e entrega de cartas de um serviço de 

correio, onde as cartas durante um dia de serviço dificilmente irão exceder a capacidade 

dos veículos de entrega. Para o problema de relacionamento origem/destino de 1 para N 

adicionada à característica de ausência de veículos capacitados, cita-se o exemplo da 

prestação de serviços, onde um veículo deixa uma loja especializada levando um 

prestador de serviços (um eletricista, por exemplo) para atender um conjunto de 

consumidores durante um período de tempo. Todas estas subdivisões do problema 

[Gendreau e Potvin, 1998] podem ser associadas com características dinâmicas e com 

janelas de tempo. 

Diferentes definições e particularizações são encontradas na literatura na 

definição e classificação dos problemas de roteamento de veículos. Os autores do 

trabalho [Xu et Al., 2001] já classifica o PRV de forma diferente ao trabalho de 

Gendreau e Potvin. Como todos os autores, consideram que o objetivo do PRV é 

basicamente o uso eficiente da frota de veículos ao coletar e entregar encomendas, mas 

separam os problemas em três grandes classes:  

• O Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (PRVC), mais 

conhecido como: Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP), descrito 

na Seção 2.3. Eles não explicitam o relacionamento entre o número de 

pontos de entrega e pontos de coleta, mas segundo seus exemplos pode-

se verificar que se trata do relacionamento 1 para N, como o exemplo da 

entrega de comida de um restaurante [Gendreau e Potvin, 1998]; 
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• O Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo (PRVJT), 

conhecido como Vehicle Routing Problem with Time Windows 

(VRPTW), que é uma generalização do PRVC. O PRVJT é descrito na 

Seção 2.4; 

• E o Problema de Coleta e Entrega (PCE), conhecido como Pickup and 

Delivery Problem (PDP), que diferentemente do PRVC e do PRVJT 

efetua dois tipos de serviços: entrega e coleta de mercadorias. 

Tanto o PRVC quanto o PRVJT podem ser utilizados em problemas que devem 

entregar ou coletar mercadorias exclusivamente. Apenas o PCE e suas extensões são 

capazes de trabalhar com as duas situações simultâneas. 

Um exemplo do problema de coleta e entrega é o serviço de transporte escolar, 

onde pessoas são coletadas em diferentes pontos da cidade e deixadas em diferentes 

escolas. Neste caso seria necessária a utilização de um algoritmo que resolve o PCE. 

Fazendo uma comparação ao trabalho [Gendreau e Potvin, 1998], o PCE é o 

relacionamento entre pontos de coleta e entrega M para N. Já o problema apenas de 

coleta ou entrega pode ser encontrado nos serviços de entrega de cartas ou encomendas, 

de entrega de jornais, e de coleta de lixo municipal. Nesses casos, se as encomendas não 

têm um tempo pré-determinado para as entregas ou coletas, pode-se utilizar um 

algoritmo que resolve o PRVC. Se for estipulado um tempo de atendimento a cada 

consumidor, é necessária a aplicação de um sistema que resolve o PRVJT. Geralmente 

no mundo real as restrições de janela de tempo estão presentes nos serviços de 

atendimento de estabelecimentos comerciais, onde há o estabelecimento de períodos 

como horário comercial, horário de almoço, turno de trabalhadores, dentre outros. 

O trabalho de [Xu et Al., 2001] não apresenta classificações para situações em 

que os veículos não necessitam ter capacidade de carga, como é detalhado no trabalho 

[Gendreau e Potvin, 1998]. Em contrapartida, sua classificação é mais específica e 

contém características como a Janela de Tempo, sendo que este detalhamento não é 

apresentado no trabalho de [Gendreau e Potvin, 1998].  
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Além do PRVJT, o PRVC origina outros problemas de roteamento, com 

definições que visam a tratar particularidades que eventualmente ocorrem em problemas 

no mundo real. Estes exemplos de problemas derivados do PRV, comumente 

encontrados na literatura, são: 

• O Problema de Roteamento de Veículos com Múltiplos Depósitos 

(PRVMD); 

• O Problema de Roteamento de Veículos Periódico (PRVP); e 

• O Problema de Roteamento de Veículos com Entrega Particionada 

(PRVEP). 

Todos os problemas derivados do PRVC possuem uma abordagem associada 

considerando as restrições de tempo, como a relação entre o PRVC e o PRVJT. Pode-se 

citar o Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo (descrito na Seção 

2.4) como uma das extensões mais estudadas do PRVC [Alvarenga, 2005]. 

O PRVMD não possui apenas um depósito como o PRVC. Vários depósitos 

estão disponíveis para atender toda a demanda dos consumidores [Díaz, 2006]. Cada 

depósito possui uma quantidade exclusiva de veículos. No PRVMD é definida como 

restrição básica que todo veículo deve retornar para seu depósito de origem. Após a 

definição de quais consumidores cada depósito atende, o PRVMD pode ser tratado 

como múltiplas instâncias do PRVC. Apenas a escolha do conjunto de consumidores a 

ser atendido por cada depósito pode ser considerada como um problema NP – completo, 

conhecido na literatura como o problema da mochila [Goldbarg e Luna, 2000]. Na 

prática os consumidores são separados através de heurísticas, geralmente baseadas no 

posicionamento geográfico dos mesmos. 

O PRVP define que cada consumidor pode ser atendido em k  dias. Para este 

problema o veículo pode não retornar ao depósito no mesmo dia da partida [Díaz, 

2006]. Esta definição se torna muito útil quando se trabalha com grandes áreas de 

atendimento terrestre. 
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O PRVEP é um problema modelado para o atendimento de grandes entregas de 

mercadorias [Díaz, 2006]. No mundo real isso ocorre quando apenas um veículo não 

pode atender toda a demanda de um consumidor em uma única viagem. Neste caso é 

necessário efetuar uma entrega particionada, na qual vários veículos podem atender a 

demanda de um consumidor para suprir toda necessidade. 

Detalhes em torno das variações estáticas do PRV podem ser vistos em [Díaz, 

2006]. 

Na maioria das aplicações do PRV no mundo real, ao modelar o problema as 

empresas encontram algum tipo de dinamicidade, que são alterações no ambiente 

durante o tempo de atendimento à demanda. Estes fatores caracterizam a classe 

conhecida como Problemas de Roteamento de Veículos Dinâmicos (PRVD). Esta 

dinamicidade pode ser apresentada na forma de, por exemplo: 

• Novas requisições de atendimento (coleta ou entrega); 

• Cancelamento de encomendas (coleta ou entrega); 

• Bloqueio de caminhos como, por exemplo, uma rua passa a estar 

interditada a partir de um momento do dia em função de uma obra na 

cidade. 

• Velocidade variável dos veículos, podendo ser descritas por funções que 

computam outras características do ambiente além da distância total 

viajada como, por exemplo, horários propícios a congestionamentos de 

tráfego; 

• Indisponibilidade de veículos ao longo do dia como, por exemplo, um 

veículo passa a não poder exercer a coleta e/ou entrega por apresentar um 

problema mecânico ao longo do percurso. 
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Basicamente, não há uma definição específica para o PRVD como existe para os 

PRVs estáticos. No PRVD a maioria das pesquisas trata apenas um componente de 

dinamismo. 

Um importante fator a ser considerado para o PRVD, e que não é tratado no 

PRV estático, é a diferenciação das abordagens correlacionadas a coletas e entregas. Se 

um problema é exclusivo de coletas ou entregas, o PRV estático pode modelá-lo de 

forma equivalente, pois toda a demanda é conhecida a priori. Já para o PRVD, não é 

possível adicionar mercadorias em veículos que já estão em circulação e por este motivo 

deve-se tratar os problemas de coleta e entrega de forma diferenciada [Kilby et Al., 

1998]. 

Os algoritmos definidos pelas pesquisas exclusivas do PRV estático são 

amplamente utilizados como um dos componentes dos sistemas que resolvem o PRVD. 

Isso ocorre porque em um intervalo de tempo em que não ocorrem novas requisições, o 

tratamento do PRVD passa a ser idêntico ao tratamento de um PRV estático e, por este 

motivo, sua pesquisa continua consideravelmente ativa na literatura para a melhoria dos 

sistemas dinâmicos. 

2.3 O Problema de Roteamento de Veículos 
Capacitado (PRVC) 

O Problema de Roteamento de Veículos Capacitado é uma extensão do mais conhecido 

problema de otimização combinatória, o Problema do Caixeiro Viajante (PCV) 

[Papadimitriou e Steiglitz, 1982], no qual o PCV visa atender todo um conjunto de 

cidades (consumidores), minimizando a distância total percorrida pelo veículo do 

caixeiro viajante (maiores detalhes em [Goldbarg e Luna, 2000] e [Papadimitriou e 

Steiglitz, 1982]).  

O PRVC foi descrito inicialmente em [Dantzig e Ramser, 1959]. Na literatura 

considera-se que existe um depósito central, ou garagem, para fornecimento dos 



_______________________________________________________________________ 
 

 

20

veículos de atendimento. Todos os veículos são idênticos e possuem uma capacidade 

máxima. Estes veículos devem atender todo um conjunto de consumidores que 

demandam serviços (carga). O PRVC é um problema basicamente euclidiano ou 

espacial. 

A Figura 1 apresenta uma possível solução para uma demanda do PRVC, onde 

11 consumidores de recursos estão distribuídos em uma região euclidiana, e cada 

consumidor possui uma demanda associada. Desta forma, a Figura 1 apresenta como 

possível solução, três viagens veiculares (rotas) para o atendimento de toda a demanda, 

sendo que cada veículo tem como capacidade máxima 50 unidades de carga.  

 

Figura 1 – Possível solução para um Problema de Roteamento de Veículos 

Se a solução de uma instância do PRVC se resumir apenas a um veículo, este é 

simplificado ao PCV [Goldbarg e Luna, 2000]. Esta situação ocorre no PRVC quando a 

capacidade de carga de um veículo é maior que o somatório de todas as demandas dos 

consumidores e não existem restrições de outra natureza, como janelas de tempo, 

fazendo com que o problema se resuma ao encontro do menor percurso do veículo que 

atende a todas as demandas dos consumidores, iniciando e terminando a rota no 

depósito central. Um percurso que atenda a todos os consumidores (sem repetição), 

iniciando e terminando no depósito central é considerado um Ciclo de Hamilton (CH) 

[Goldbarg e Luna, 2000]. O CH (y), dentre todos os ciclos possíveis (conjunto F ), que 
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possua o menor custo em distância é considerado a solução ótima para o PCV (o custo 

da distância é computado pela função d , onde 1: ℜ→Fd ), como mostra a Equação 1. 

Fffdyd ∈∀< )()(  1 

Segundo [Bellman e Dreyfus, 1962], o PRVC pode ser considerado também 

uma extensão do Problema da Mochila (PM), amplamente conhecido como Knapsack 

Problem. O PM foi descrito na literatura inicialmente por [Dantzig, 1957]. 

Metaforicamente podemos entendê-lo como o desafio de encher uma mochila com 

diversos objetos sem ultrapassar um determinado limite de peso. Fazendo uma analogia, 

no PRVC os veículos da frota do depósito central são as mochilas do PM, e os 

consumidores que demandam atendimento no PRVC são os objetos a serem colocados 

nas mochilas. Após alocar todos os consumidores para os veículos da frota de 

atendimento, o desafio passa a ser o do PCV, para determinar o percurso mínimo para 

cada veículo [Goldbarg e Luna, 2000].  Os algoritmos que resolvem o PRVC e suas 

extensões podem tratar o PM e o PCV separadamente ou não. Este trabalho trata ambos 

problemas NP – difíceis em um único algoritmo de otimização. 

2.4 O Problema de Roteamento de Veículos com 
Janela de Tempo (PRVJT) 

O PRVJT assume todas as características do PRVC descritas na Seção 2.3 com a adição 

de um novo fator: o tempo. 

Assume-se que cada consumidor de recursos possui um tempo pré-determinado 

para ser atendido por um dos veículos da frota do depósito central (garagem). Isso faz 

com que o atendimento sobre cada consumidor ocorra em uma “janela de tempo”, sendo 

este o fator que nomeia o problema. 

É importante ressaltar que a situação de um veículo chegar a um determinado 

consumidor antes da abertura de sua janela de tempo é permitida. Neste caso, o mesmo 
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deve aguardar a abertura da janela de tempo do consumidor para iniciar seu 

atendimento. A situação não permitida é o veículo chegar ao consumidor após o 

fechamento de sua janela de tempo (atraso). 

Outro fator que tem impacto direto na solução do PRVJT é o tempo de 

atendimento de cada consumidor, também conhecido como tempo de serviço. Após o 

veículo iniciar o atendimento sobre o consumidor (dentro da janela de tempo permitida), 

o mesmo ali deve permanecer até cumprir o seu tempo necessário para o completo 

atendimento. Cada consumidor possui uma janela de tempo e um tempo de atendimento 

individual. 

Como no PRVC, um veículo não pode atender uma demanda maior que sua 

capacidade de carga. Estas restrições são detalhadas matematicamente na Seção 2.4.2. 

2.4.1 Minimizando o Custo das Viagens no PRVJT 

Calcular a melhor solução para o PRVJT depende diretamente dos custos de cada 

elemento da solução. Como trabalhos acadêmicos resolvem os problemas de roteamento 

de maneira genérica, ou seja, para quaisquer veículos e custos de transporte, são 

encontradas em um grande número de trabalhos duas formas clássicas de tratamento do 

problema na literatura:  

• Minimização do número de veículos; 

• Minimização da distância total percorrida. 

Se na resolução de um problema de roteamento do mundo real os custos são 

conhecidos, é ideal que as melhores soluções sejam encontradas considerando ambas as 

minimizações. Outros fatores podem aparecer no mundo real, e cabe ao projetista inserir 

estes novos fatores na função objetivo do modelo aplicado. Este trabalho trata o PRVJT 

reduzindo exclusivamente sua distância total percorrida. 
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2.4.2 Um Modelo Matemático para o PRVJT 

“A importância e influência do modo de formular um problema de otimização, 

especialmente em áreas complexas como as de roteamento, recobrimento etc. devem ser 

bem entendidas. O motivo é evidente: a formulação terá impacto direto no desempenho 

dos algoritmos de solução.” [Goldbarg e Luna, 2000]. 

Conforme [Larsen, 1999], o PRVJT pode ser formulado da seguinte maneira: 

Um conjunto de veículos idênticos, representado pelo conjunto V = {1,..,M}, necessita 

realizar coletas ou entregas em uma região. Os N consumidores dentro desta região 

estão representados pelo conjunto C, que são vértices de um grafo G = (C,A). 

Adicionalmente, incluem-se dois outros vértices, o vértice 0 representa o depósito 

central de onde partirão todos os veículos. Para facilitar a representação matemática do 

problema, se duplica o vértice do depósito central, ou seja, o vértice N + 1 também 

representará o depósito central, significando no problema o vértice de chegada de todos 

os veículos. As variáveis ti j e ci j representam, respectivamente, o tempo e a distância 

(custo) necessários para ir do vértice i ao vértice j. Cada consumidor i também está 

associado a uma demanda, ou seja, a quantidade da encomenda qi. Além disso, cada 

consumidor deverá ser atendido por um único veículo, não sendo permitida a divisão de 

uma encomenda por dois ou mais veículos. A janela de tempo é definida no intervalo 

[ai, bi], indicando que a partir do instante inicial ai é permitido o início da coleta ou 

entrega no consumidor i. Caso a chegada do veículo no consumidor i se dê antes do 

instante ai, o veículo deverá esperar. O veículo nunca poderá chegar depois do instante 

bi, pois viola a restrição de tempo do problema. Este tipo de restrição de tempo é 

conhecido na literatura como janela de tempo rígida (hard time window). No PRVJT os 

veículos são idênticos e possuem uma capacidade máxima de carga Q. A variável de 

decisão xi j v determina se o veículo v faz o percurso do consumidor i para o consumidor 

j, recebendo o valor 1, se verdadeiro, e 0 em caso contrário. 

Pode-se agora definir matematicamente o problema de otimização combinatória 

do PRVJT como:  
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A Equação 3 garante que somente um veículo v visita cada consumidor i. Cada 

veículo v atenderá somente um conjunto de consumidores cuja demanda total não 

ultrapasse a sua capacidade Q (Equação 4). As Equações 5 e 6 garantem que cada 

veículo v parte e retorna ao depósito central, respectivamente. A Equação descrita por 7 

indica a continuidade das rotas, ou seja, se um veículo chega a um consumidor ele 

deverá sair do mesmo para o consumidor seguinte, perfazendo todos os trechos entre 

consumidores. A restrição de tempo (com relação ao início da janela de tempo) é 

garantida pela Equação 8, onde o instante de chegada de um veículo v a um consumidor 

j(sjv) não poderá ocorrer antes do tempo de chegada no consumidor anterior i(siv) mais o 

tempo de serviço no primeiro (tsi), mais o tempo de percurso no trecho (i, j) que é tij. É 

assumida uma velocidade constante tal que o tempo de percurso tij é igual a distância 

entre i e j. A constante K, sendo suficientemente grande, garante que a equação seja 

somente uma restrição efetiva quando xijv seja igual a 1, ou seja, quando o veículo v 

percorra a trecho (i, j). O respeito ao fim da janela de tempo do consumidor é garantido 

pela Equação 9, onde o instante de chegada de um veículo v em um consumidor i está 
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dentro do limite da janela do mesmo. A Equação 10 garante a integralidade das 

variáveis do problema. Observa-se no modelo apresentado um custo associado a cada 

arco do grafo, correspondendo geralmente à distância do consumidor i ao consumidor j. 

Considera-se neste modelo a minimização da distância total percorrida por todos os 

veículos da solução do PRVJT (Equação 2).  

2.4.3 Complexidade do PRVJT 

Com o aumento do número de consumidores que demandam atendimento, o tratamento 

do PRVJT com solução ótima garantida (apenas com métodos exatos) se torna difícil 

devido ao crescimento exponencial do número de possibilidades de combinações de 

atendimento de consumidores em cada rota. Para resolver o problema de roteamento de 

veículos de forma exata, “não se trata somente de aumentar a capacidade das máquinas. 

Basicamente, a dificuldade reside na natureza combinatória desse tipo de problema que, 

até hoje, tem impedido a concepção de algoritmos eficientes de solução” [Goldbarg e 

Luna, 2000]. 

Os principais casos do PRVC quanto à sua dificuldade de encontrar solução 

ótima podem ser classificados como intratáveis [Goldbarg e Luna, 2000]. Um problema 

é dito tratável3 se existe um algoritmo cuja complexidade de tempo e espaço seja 

polinomial, do tipo O(nk), para resolvê-lo, e intratável caso contrário. O PRVJT é um 

problema dito NP4 - difícil [Larsen, 1999]. Como em todos os problemas NP - difíceis, 

apenas soluções em instâncias de ordem reduzidas podem ser encontradas utilizando 

algoritmos exatos [Cormen et Al., 1999]. 

Para contornar o problema da quantidade exponencial de combinações existentes 

para solucionar o PRVJT, heurísticas são utilizadas para encontrar soluções em tempo 

hábil, mas não garantindo que tais soluções sejam ótimas. Contudo, é necessário que a 

                                                 
3 Tratável – Neste caso, tratável refere-se a problemas onde não existe (até o momento) algoritmo 
polinomial para resolvê-los. 
4 Non-deterministic Polynomial - algoritmos exponenciais no tempo de execução têm sua função de 
complexidade descrita da forma O(cn), onde c > 1. Este grupo contém problemas cujos melhores 
algoritmos conhecidos são não-polinomiais [Cormen et.Al. (1999)].  
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busca de soluções possua uma qualidade mínima. Esta qualidade é totalmente 

dependente do tempo que a heurística tem disponível na busca de soluções. Pode-se, 

portanto, fazer uso de métodos estatísticos para determinar a capacidade e a maturidade 

dos modelos heurísticos. 

Dentro deste contexto de tempo e qualidade, Eiben e Smith em [Eiben e Smith, 

2003], descrevem três grandes classes de problemas de otimização: 

• Problemas On-line; 

• Problemas Repetitivos; 

• Problemas de Projeto. 

Os problemas ditos on-line possuem um tempo muito curto para a localização de 

uma solução viável. Portanto, soluções rapidamente podem ser encontradas neste tipo 

de situação utilizando-se heurísticas disponíveis para o problema. No caso do PRVJT, 

uma destas heurísticas está descrita na Seção 3.3. Este tipo de situação é muito comum 

para o PRVD, onde rápidas decisões devem ser tomadas, pois a frota de veículos está 

em constante operação durante a execução do algoritmo e a velocidade da execução 

pode ser um fator decisivo na qualidade da alocação final. 

Os problemas repetitivos possuem um tempo maior para a localização da 

solução, se comparados aos problemas on-line. Pode-se considerar este tempo como um 

período noturno de execução computacional para a implantação da solução no início do 

próximo dia de trabalho. Neste caso, é mais indicada a execução de abordagens mais 

robustas, como as meta-heurísticas, que geralmente demandam um tempo maior de 

execução se comparadas às heurísticas construtivas, mas as mesmas não deixam de ser 

executadas em um tempo hábil especificado. Neste trabalho, algumas meta-heurísticas 

são descritas na Seção 3.4. A definição do problema repetitivo é equivalente à solução 

inicial demandada no PRVD, onde uma demanda inicial é conhecida a priori, e um 

PRV estático, como o PRVJT, é resolvido com as informações previamente conhecidas. 

A solução serve de entrada para o PRVD iniciar a alocação dos veículos no início do dia 
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de trabalho. Esta solução inicial pode ser alcançada com algoritmos que resolvem o 

PRVJT, por exemplo. 

Os problemas ditos de projeto, por sua vez, podem ser resolvidos em um tempo 

maior e são geralmente problemas de planejamento, não se aplicando à classe dos 

PRVs. Maiores informações sobre os problema e projeto são encontradas em [Eiben e 

Smith, 2003].  

2.5 Aplicabilidade do PRV 

O Problema de Roteamento de Veículos tem sido amplamente utilizado em diferentes 

aplicações sendo na maioria das vezes, voltadas para a área de transportes terrestres, tais 

como: 

• Transporte escolar; 

• Distribuição e coleta de dinheiro em caixas eletrônicos; 

• Serviços de entrega de alimentos de restaurantes; 

• Coleta de lixo em centros urbanos. 

Uma área de pesquisa muito presente para o Problema de Roteamento de 

Veículos é a navegação, aonde principalmente países europeus com grandes centros de 

pesquisa vêm estudando o problema [Bräysy et Al., 2004]. 

2.6 Sumário do Capítulo 

Este capítulo apresentou diferentes taxonomias para classificação dos problemas da 

classe dos PRVs. A mais genérica delas é apresentada no trabalho [Gendreau e Potvin, 
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1998], na qual os pesquisadores subdividem a classe em quatro principais problemas 

que se diferenciam basicamente por duas características: 

• Com ou sem capacidade de carga nos veículos; 

• Um ou mais pontos de coleta. 

Este trabalho trata o PRV utilizando capacidade de carga para os veículos e um 

ponto de coleta de mercadorias, além de considerar restrições comumente presentes no 

mundo real que são as janelas de tempo. 

Traçando uma interseção desta classificação do PRV com a seção de 

aplicabilidade, pode-se dizer que, dos quatro exemplos apresentados, este trabalho pode 

ser aplicado para dois casos clássicos: 

• Serviços de entrega de alimentos de um restaurante; 

• Coleta de lixo em centros urbanos. 

Mas o PRVJT não se restringe somente aos exemplos apresentados. Pode ser 

aplicado a qualquer problema de coleta ou entrega, desde que estes sejam aplicados 

separadamente. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

3  
Métodos para resolução o 
PRVJT 

Este capítulo apresenta algumas das técnicas encontradas na 
literatura para solução do PRVJT, expondo os conceitos dos 
métodos exatos (Seção 3.2) e dos métodos heurísticos (Seções 3.3 e 
3.4). As descrições apresentam alguns exemplos e trabalhos 
relacionados ao PRVJT que utilizam os referidos métodos. 

3.1 Introdução 

No século XX foi descoberto que nem todos os problemas poderiam ser tratados 

computacionalmente de forma exata, com a matemática disponível na época, em um 

tempo aceitável. Percebeu-se que alguns problemas, classificados posteriormente como 

sendo da classe NP [Goldbarg e Luna, 2000], possuíam características que os faziam 

diferentes dos problemas até então resolvidos por máquinas. Suas naturezas e 

complexidades levam a uma explosão combinatória de possibilidades para avaliação de 

todas as alternativas na busca da melhor solução possível e estas características fazem 

destes uma classe especial de problemas.   

Nas décadas seguintes à descoberta, foi realizado um alto esforço de pesquisa 

para tentar provar que tais problemas poderiam ser resolvidos em um tempo aceitável, 

ou seja, o crescimento do problema não faz com que seu tempo de resolução cresça em 
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proporções exponenciais. Esta tentativa ficou conhecida com a famosa conjectura P = 

NP? [Goldbarg e Luna, 2000]. Até os dias de hoje nada foi provado neste sentido. Nem 

que as classes são iguais, nem que são diferentes.  

Com esta dificuldade para resolução de problemas complexos, outros 

pesquisadores seguiram uma linha de pesquisa na proposta de métodos heurísticos para 

tais problemas. Com o tempo, alguns pesquisadores propuseram meta-modelos que 

puderam ser aplicados a vários problemas distintos, conhecidos nos dias de hoje como 

meta-heurísticas [Goldbarg e Luna, 2000]. 

Assim como tais problemas complexos, o PRVJT também é dito um problema 

da classe NP – difícil [Larsen, 1999]. Desta forma, sua resolução de forma exata para 

um número elevado de consumidores é impraticável (mais detalhes podem ser vistos na 

Seção 2.4.3). Por pertencer a esta classe, alternativas foram propostas aos algoritmos 

exatos para a resolução deste problema, e algumas delas são descritas ao longo deste 

capítulo. Na Seção 3.2 é apresentado o conceito dos algoritmos exatos, contendo um 

exemplo de aplicação para o PRVJT. A Seção 3.3 insere o conceito das heurísticas, 

apresentando um algoritmo amplamente utilizado para a resolução dos problemas da 

classe de roteamento. A Seção 3.4 mostra três diferentes meta-heurísticas que podem ser 

utilizadas para tratamento do PRVJT; e na Seção 3.5 são apresentadas as considerações 

finais em torno deste capítulo. Ao longo das seções, são descritos alguns trabalhos 

relacionados a resolução do PRVJT. 

3.2 Algoritmos Exatos 

Os algoritmos exatos se distinguem das heurísticas em um ponto fundamental: possuem 

a garantia de chegar ao resultado ótimo do problema tratado, mesmo que em tempo 

exponencial. Isso faz com que os algoritmos exatos sejam potencialmente incapazes, na 

prática, de resolver problemas da classe NP, como é o caso do PRVJT. 
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A complexidade dos algoritmos exatos para os problemas da classe NP - Difícil 

é, utilizando a notação O, (detalhes em [Goldbarg e Luna, 2000]), )( nkO , para alguma 

constante k, onde n é o tamanho do problema. No PRVJT, n pode ser entendido como o 

número de consumidores a serem atendidos. Desta forma, apenas soluções para 

problemas relativamente pequenos podem ser encontradas por intermédio dos 

algoritmos exatos. 

3.2.1 Geração de Colunas 

Vários problemas em otimização combinatória podem ser descritos como um Problema 

de Particionamento de Conjunto (PPC) ou Set Partitioning Problem (SPP) [Larsen, 

1999], [Alvarenga, 2005]. Para o PRVJT, cada coluna corresponde a uma rota viável 

candidata a pertencer à solução do problema, e as linhas correspondem aos 

consumidores que deverão ser atendidos por uma única rota, uma única vez. O modelo 

matemático do PRVJT na forma de um PPC é descrito pelas Equações 11, 12 e 13. 

asujeitoxc
Rr

rr∑
∈
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A Equação 11 corresponde à função objetivo. O conjunto R representa todas as 

rotas possíveis para o problema. A cada rota r existe um custo associado, cr. O objetivo 

do problema consiste em encontrar o conjunto de rotas de menor custo, sujeito às 

restrições do problema (no caso do PRVJT, restrições de capacidade e tempo). A 

variável de decisão xr é binária, conforme a Equação 13 (restrição do PPC) sendo igual 

a 1 (um) se a rota r faz parte da solução e 0 (zero) caso contrário. O parâmetro δir é igual 

a 1 (um) se o consumidor i é atendido pela rota r e 0 (zero) caso contrário. Desta forma, 

a condição imposta pela Equação 12 (restrição do PPC) assegura que cada consumidor 

será atendido por uma única rota, uma única vez. [Larsen, 1999] utiliza com sucesso o 

modelo de geração de colunas através do PPC para encontrar soluções para o PRVJT. 
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3.2.2 Trabalhos Relacionados que Utilizam Métodos Exatos 

Na classe de métodos exatos os resultados mais efetivos na resolução do PRVJT têm 

sido encontrados utilizando um dos seguintes métodos: geração de colunas, relaxação 

lagrangeana, muitas vezes combinadas às modernas técnicas de planos de corte (cutting 

planes), tais como branch-and-cut [Bard et Al., 2002], branch-and-price e branch-and-

cut-and-price [Fukasawa et Al., 2004]. Mais detalhes sobre plano de corte podem ser 

vistos no livro [Goldbarg e Luna, 2000]. O modelo do PPC mostrado neste capítulo é 

adotado por diversos autores para solucionar diversos tipos de PRVs como, por exemplo 

os trabalhos [Kohl, 1995] e [Larsen, 1999].  

3.3 Heurísticas 

As heurísticas têm um papel fundamental na pesquisa do PRVJT. A maioria dos 

sistemas considerados competitivos na literatura as utilizam em algum momento de suas 

buscas por soluções de qualidade [Alvarenga, 2005].  

“Uma heurística é uma técnica que busca alcançar uma boa solução utilizando 

um esforço computacional considerado razoável, sendo capaz de garantir a viabilidade 

ou a otimalidade da solução encontrada ou, ainda, em muitos casos, ambas, 

especialmente nas ocasiões em que essa busca partir de uma solução viável próxima ao 

ótimo” [Goldbarg e Luna, 2000]. 

“O termo heurística é derivado do grego heuriskein, que significa descobrir ou 

achar. Mas o significado da palavra em pesquisa operacional vai um pouco além de sua 

raiz etimológica. Podemos dizer que uma heurística, no sentido dado ao termo, refere-se 

a um método de busca de soluções em que não existe qualquer garantia de qualidade de 

sucesso” [Goldbarg e Luna, 2000].  

Para Russel e Norvig, no trabalho [Russel e Norvig, 2003], os métodos 

heurísticos, além da definição do próprio problema, utilizam conhecimentos específicos 
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do estado atual do problema (instância) para chegar a soluções de forma eficiente e 

satisfatória. Russel e Norvig concordam com Goldbarg e Luna no ponto que a definição 

diz que não existe garantia alguma da qualidade nos métodos heurísticos, mas 

descrevem que esta classe de algoritmos necessariamente utiliza-se de informações 

sobre o problema para resolvê-los. Segundo Russel e Norvig, o procedimento de utilizar 

informações relevantes sobre um problema específico acelera a busca por soluções 

satisfatórias. Exemplificam a heurística através de uma comparação entre dois 

algoritmos que buscam encontrar o caminho mínimo entre dois pontos em um grafo. 

Um deles efetua uma busca completa no grafo, em profundidade ou largura, sem 

qualquer utilização de informações para tomadas de decisão, e outro efetua a busca 

utilizando a informação da distância do próximo nó ao nó destino. Desta forma, pode-

se, em um tempo muito menor, encontrar o caminho ao nó destino, mesmo que este 

caminho não seja o ótimo. 

Este trabalho apresenta uma heurística amplamente utilizada para a resolução do 

PRVJT implementada no algoritmo conhecido como Push-Forward Insertion Heuristic 

(PFIH). O PFIH é um dos principais componentes utilizados no sistema híbrido desta 

dissertação.  

3.3.1 Push-forward Insertion Heuristic 

O algoritmo Push-Forward Insertion Heuristic (PFIH) foi introduzido em [Solomon, 

1987]. Como citado em [Larsen, 1999], o PFIH possui uma estratégia construtiva 

eficiente para calcular o custo da inserção de um novo consumidor em uma rota. Este 

custo é calculado de acordo com, sua posição geográfica, o fim de sua janela de tempo e 

o ângulo polar existente entre o consumidor e o depósito central.  

Para o entendimento desta heurística, considere a Figura 2 como solução atual 

antes da inserção do consumidor C5. 
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C1

C0

C2

C5

Novo Consumidor

Rotas já existentes:
C0, C1, C2, C0
C0, C3, C4, C0
onde C0 representa
o depósito central

C3

C4

 
Figura 2 - Solução atual incompleta antes da inserção de um novo consumidor 

A qualidade das possíveis soluções é checada inserindo um consumidor em 

todas as possíveis arestas do grafo da solução atual do PRVJT. Posteriormente é 

escolhida a aresta onde a inserção do consumidor representou o menor custo (lembrando 

que este trabalho considera a distância total para computar a qualidade de suas 

soluções). Quanto menor a distância total de uma solução, maior sua qualidade. 

 
C1

C0

C2

C5

C3

C4

C1

C0

C2

C5

C3

C4

C1

C0

C2

C5

C3

C4

C1

C0

C2

C5

C3

C4

C1

C0

C2

C5

C3

C4

C1

C0

C2

C5

C3

C4

 
Figura 3 - Possíveis soluções encontradas pelo algoritmo PFIH de acordo com a Figura 2 
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A Figura 3 representa as possibilidades da inserção do consumidor C5 em todas 

as arestas do grafo apresentado na Figura 2. 

Além de verificar os custos para a escolha da melhor aresta, deve-se checar se a 

configuração após a inserção do consumidor não viola nenhuma das restrições do 

PRVJT. Supondo que nenhuma das soluções descritas na Figura 3 viola restrições de 

capacidade de carga dos veículos ou tempo de atendimento dos consumidores, a nova 

solução para o PRVJT é representada pela possibilidade que apresenta a menor 

distância, sendo, neste caso, o grafo mostrado na Figura 4. 

 
C1

C0

C2

C5

C3

C4

 
Figura 4 - Solução selecionada como melhor opção na inserção do consumidor C5 

 
A ordem em que os consumidores são inseridos na solução do PRVJT através do 

algoritmo PFIH determina diretamente a qualidade da solução final produzida pelo 

método heurístico. Pesquisando sobre o problema, Solomon desenvolveu em seu 

trabalho [Solomon, 1987] uma função heurística para determinar em que ordem os 

consumidores deveriam ser inseridos na solução (Equação 14). Esta função heurística 

computa o custo da inserção de cada consumidor i na solução em construção e, através 

deste custo, é estabelecida uma ordem para inserção de todos os consumidores. Por este 
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motivo o método PFIH é classificado como uma heurística construtiva e não de 

melhoria. 

0360
i

i oi i i
pC d l dα β γ

⎡ ⎤⎛ ⎞= − + + ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦  

14 

Onde:  

• α = 0,7; β = 0,1; γ = 0,2; definidas empiricamente em [Solomon, 1987]; 

• d0i = distância do depósito central ao consumidor i; 

• bi = limite superior da janela de tempo de chegada ao consumidor i; 

• pi = ângulo da coordenada polar do consumidor i, referente ao depósito 

central; 

Após a escolha do primeiro consumidor, conforme a Equação 14, os demais são 

testados um a um, entre cada posição possível nas rotas em construção. A posição e o 

consumidor que resultarem no menor acréscimo da distância total percorrida, sem 

violação de capacidade e janela de tempo, são escolhidos. Após não mais existirem 

consumidores possíveis para inserção na rota em construção, esta é encerrada e inicia-se 

novamente o mesmo processo com uma nova rota vazia, sendo o primeiro consumidor 

aquele de menor custo de acordo com o cálculo da Equação 14, dentre os que ainda não 

foram roteados. 

3.3.2 Trabalhos Relacionados que Utilizam Heurísticas 

Segundo [Leong e Liu, 2006], muitos algoritmos resolvem o PRVJT em dois 

estágios distintos, onde primeiramente se encontra uma solução inicial e depois se 

aplica um algoritmo de refinamento. Comumente, o PFIH é encontrado na literatura 

como o primeiro estágio desta busca sobre o PRVJT, independente de qual seja o 

método de refinamento, que geralmente é composto de uma ou mais meta-heurísticas. 
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O PFIH é uma heurística determinística, ou seja, sempre que executada sobre um 

conjunto de parâmetros gera soluções idênticas. Este fator impede sua utilização para a 

geração de toda uma população em um Algoritmo Genético (AG), por exemplo. O AG, 

como outros Algoritmos Evolucionários, necessita de diversidade na população para 

qualidade em sua evolução [Eiben e Smith, 2003]. Podem-se encontrar na literatura 

trabalhos que alteram o método PFIH original proposto por [Solomon, 1987], para 

oferecer variabilidade ao algoritmo. Alguns trabalhos desconsideram a ordem de 

inserção proposta por Solomon, computada na Equação 14, e escolhem aleatoriamente 

consumidores para inserção em indivíduo do AG como, por exemplo, [Riise e Stølevik, 

1999] e [Alvarenga, 2005]. Outros trabalhos predecessores da pesquisa desta 

dissertação, [Oliveira et Al., 2005a] e [Oliveira et Al., 2005b], inserem leves 

perturbações gaussianas nos valores de α, β e γ do método PFIH a cada novo indivíduo.  

Estas perturbações são capazes de alterar a ordem dos consumidores gerando soluções 

diversas. Ambas as possibilidades (escolha aleatória de consumidores e perturbações 

sobre α, β e γ), após a etapa de refinamento (AG), alcançam resultados competitivos. 

[Thangiah e Osman, 1994] também utilizam uma alteração do original PFIH 

para criar a solução inicial do seu Sistema Híbrido, que é composto por um Algoritmo 

Genético, um Recozimento Simulado (RS) e uma Busca Tabu, que controla os 

movimentos recentemente utilizados na tentativa de se localizar soluções vizinhas no 

RS. 

[Bräysy et Al., 2003] estendem o método PFIH original utilizando a informação 

do tempo de espera dos veículos nos consumidores para computar a ordem de inserção 

na solução. Nesse método, os autores consideram um número maior de informações, 

além das já presentes na Equação 14. 

Esta dissertação utiliza o algoritmo PFIH para criar a solução inicial de um 

sistema híbrido. O algoritmo também é utilizado de forma adaptada para servir como 

base de um operador que encontra soluções na vizinhança de uma solução qualquer. 
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3.4 Meta-heurísticas 

As meta-heurísticas, diferentemente das heurísticas, possuem uma definição genérica o 

suficiente para serem estendidas para a resolução de qualquer problema de otimização 

numérica ou combinatória. Geralmente se baseiam em comportamentos inteligentes de 

sistemas naturais e com base nestas características se constituem em mecanismos 

potencialmente importantes para a busca de boas soluções em problemas complexos, 

como os problemas da classe NP - difícil. 

Alguns destes sistemas são baseados em comportamentos físicos, como é o 

exemplo do Recozimento Simulado [Kirkpatrick et Al., 1983], apresentado na Seção 

3.4.2, que faz uma analogia com o equilíbrio de energia alcançado no aquecimento de 

metais. O Recozimento Simulado tem comportamento semelhante ao Algoritmo da 

Subida na Encosta [Russel e Norvig, 2003], descrito na Seção 3.4.1. Os Algoritmos 

Evolucionários [Holland, 1975] e [Eiben e Smith, 2003], que também fazem parte da 

classe das meta-heurísticas, utilizam o comportamento inteligente do mecanismo de 

evolução das espécies para a otimização de problemas complexos. Estes são descritos 

na Seção 3.4.3. A Seção 3.4.4 apresenta alguns trabalhos que resolvem o PRVJT 

utilizando, em alguma parte de seus sistemas, meta-heurísticas. 

3.4.1 Subida na Encosta 

O algoritmo da Subida na Encosta (SE), também conhecida como Hill Climbing, 

é um método de busca local que utiliza um procedimento de melhora iterativa, [Russel e 

Norvig, 2003] e [Castro et Al., 2006], é um método simples e que serve como base para 

outras meta-heurísticas, como é caso do Recozimento Simulado. Seu procedimento é 

estabelecer “um laço repetitivo que se move de forma contínua, no sentido do valor 

crescente (encosta acima). O algoritmo termina quando alcança um “pico” em que 

nenhum vizinho tem valor mais alto”, ou seja, maior qualidade [Russel e Norvig, 2003]. 

O algoritmo da SE padrão pode ser descrito pelos seguintes passos:  
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• Inicie (aleatoriamente) o ponto x na região factível do problema; 

• A cada iteração um novo ponto x' é selecionado aplicando-se uma 

pequena perturbação no ponto atual x, ou seja, selecionando-se um ponto 

x' que esteja na vizinhança N de x, x'  N(x); 

• Se este novo ponto apresenta um melhor valor para a função de 

avaliação, então o novo ponto torna-se o ponto atual; 

• O algoritmo é terminado quando nenhuma melhora significativa é 

alcançada, ou um número fixo de iterações foi efetuado, ou um objetivo 

foi alcançado. 

O algoritmo da SE não possui a capacidade de “escapar” de máximos locais. O 

método fica estagnado no primeiro ponto de máximo que localizar. A SE não possui alta 

capacidade de busca em espaço de soluções multimodais devido a esta característica de 

busca local.  

A SE é comumente utilizada na resolução do PRVJT associada a outras 

metodologias, formando os denominados Sistemas Híbridos. Este trabalho utiliza uma 

SE juntamente com o Recozimento Simulado no tratamento do PRVJT. 

3.4.2 Recozimento Simulado 

O Recozimento Simulado (RS) [Kirkpatrick et Al., 1983] também é encontrado na 

literatura com o nome de Simulated Annealing. Annealing, em metalurgia, é conhecido 

como o processo usado para endurecer metais e vidros através de seu aquecimento a 

altas temperaturas, seguido de seu resfriamento, sendo este feito de forma lenta e 

gradual. Este procedimento permite que o material seja misturado em um estado 

cristalino de baixa energia [Russel e Norvig, 2003].  

Segundo Russel e Norvig o algoritmo de RS é semelhante a um algoritmo de SE. 

A SE apenas aceita movimentos de melhoria durante o processo de otimização, sendo 
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esta sua principal diferença para o RS. Esta diferença básica faz com que o RS possua 

um potencial de não ficar paralisado em um máximo local ou mínimo local, 

diferentemente do algoritmo da SE. 

O algoritmo de RS foi desenvolvido baseado em um procedimento utilizado para 

levar um material a seu estado de equilíbrio máximo, ou seja, a um estado mínimo de 

energia [Kirkpatrick et Al., 1983]. Castro, em [Castro et Al., 2006], destaca o processo 

metalúrgico com os seguintes passos: 

• Um determinado material é inicialmente aquecido a uma alta 

temperatura, de forma que ele derreta e seus átomos possam se mover 

com relativa liberdade; 

• A temperatura desta substância derretida é lentamente reduzida de forma 

que os átomos possam se mover o suficiente para adotarem uma 

orientação mais estável; 

• Se a substância derretida for resfriada apropriadamente, seus átomos 

serão capazes de atingir um estado de equilíbrio, produzindo um cristal; 

• Caso contrário, um vidro ou outra substância (quebradiça) semelhante 

será produzido(a). 

Pesquisadores associaram este procedimento de enrijecimento de vidros e metais 

para a resolução de problemas de otimização. A Tabela 2 traça um paralelo entre as 

componentes do RS com o processo de resfriamento de vidros e metais. 
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Tabela 2 – Relação: resfriamento de metais e problemas de otimização 

Resfriamento de metais Recozimento Simulado 
Estado (configuração) Solução (factível) do problema. Ponto no espaço de busca 
Energia Função que avalia a qualidade de uma solução 
Sólido aquecido Solução inicial 
Estado de equilíbrio térmico Ótimo local 
Estado de equilíbrio térmico máximo Ótimo global 
Temperatura Parâmetro de Controle (T) 
Resfriamento Busca através da redução de T 
Velocidade de movimentação dos átomos Capacidade de aceitar movimentos de piora 

 

Este processo físico de resfriamento de metais, aplicado em problemas de 

otimização, apareceu na literatura pela primeira vez na década de 1980 no trabalho 

[Kirkpatrick et Al., 1983]. 

Em sua descrição padrão, o RS começa a busca a partir de uma solução inicial 

qualquer. Na prática, esta solução pode ser escolhida por métodos heurísticos ou 

estocásticos. O laço de iterações, que caracteriza o procedimento principal, gera 

aleatoriamente, em cada iteração, um único vizinho s’ da solução corrente s. Para 

avaliação do aceite desta nova solução s’, é calculada a diferença Δ entre a qualidade da 

nova solução s’ e a qualidade da solução atual s. A função que computa a qualidade de 

uma solução é descrita nesta seção como f. A Equação 15 demonstra o calculo do valor 

Δ . 

)()'( sfsf −=Δ  15 

Se o valor de Δ for menor que 0 (zero), a nova solução s’ é automaticamente 

aceita para substituir s. Caso contrário a aceitação da nova solução s’ dependerá da 

probabilidade estabelecida pelo Critério de Metropolis [Metropolis et Al., 1953], 

originalmente proposto em química como uma estratégia de determinação de estados 

(configurações) de equilíbrio de uma coleção de átomos a uma dada temperatura 

(Equação 16).  
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Teadeprobabilid /Δ−=  16 

A função probabilística estabelecida pelo Critério de Metropolis para aceitar ou 

não movimentos de piora na solução do sistema é utilizada para simular a velocidade de 

movimentação dos átomos em um sistema de resfriamento de metais. 

O Critério de Metropolis aceita com maior probabilidade soluções que possuem 

pouca diferença (Δ) em relação a qualidade, se comparada à solução atual.  Como fator 

agregado, quanto maior a temperatura T, maior é a probabilidade de se aceitar a nova 

solução s’, justificando sua analogia ao resfriamento de sólidos. 

O sistema se inicia com altas temperaturas sobre a variável T, e esta é decrescida 

a cada iteração. A Equação 17 mostra um exemplo de decréscimo, onde na iteração 

atual i, o valor da temperatura T é igual a 95% do valor da temperatura na iteração 

passada (i-1). Desta forma a temperatura é decrescida, mas nunca atinge o valor zero. 

)1()( 95.0 −×= ii TT  17 

Se o valor da temperatura T do RS atingisse zero no decorrer de suas alterações, 

o RS funcionaria de forma idêntica a uma SE, onde apenas movimentos de melhoria 

seriam aceitos. Um comportamento semelhante ao oferecido pela SE é visto no RS 

quando sua temperatura T tende a zero. Este fato ocorre no fim da busca do RS, quando 

a solução possivelmente está em um estado de equilíbrio, ou seja, em um ótimo local. 

Esta dissertação utiliza em seu sistema híbrido o RS para solucionar o PRVJT. 

Basicamente, a implementação do RS contou com uma customização: a utilização do 

RS não monotônico, que efetua acréscimos na temperatura do sistema, diferente do 

método original proposto por Kirkpatrick no trabalho [Kirkpatrick et Al., 1983]. Esta 

metodologia foi proposta por Thangiah e Osman no trabalho [Thangiah e Osman, 1994] 

para a resolução do PRVJT.  
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3.4.3 Algoritmos Evolucionários 

Pesquisas nas últimas décadas mostram que a teoria da evolução das espécies, 

apresentada por Darwin no trabalho [Darwin, 1859], abstraída para âmbitos 

computacionais pode produzir bons resultados em problemas de otimização nas mais 

diversas áreas. O primeiro trabalho neste sentido foi apresentado em [Holland, 1975]. 

A computação, ao longo destes anos, vem propondo variações sobre esta teoria 

formando o conjunto dos Algoritmos Evolucionários (AEs), que se baseiam na evolução 

gradativa de indivíduos de uma população, não necessariamente seguindo fielmente os 

modelos biológicos. 

Para um entendimento básico dos AEs, deve-se entender como as componentes 

de um problema são mapeadas para a dimensão computacional. Os AEs possuem uma 

população de indivíduos, onde cada indivíduo é uma solução candidata ao problema 

tratado. Cada indivíduo pode ser avaliado através de uma função de adaptabilidade 

(fitness). Esta função mensura a adaptabilidade de um indivíduo sobre o ambiente em 

que o mesmo está inserido. Fazendo um paralelo com a teoria da evolução das espécies, 

pode-se dizer que quão mais apto um indivíduo é perante o seu meio, maior é sua 

chance de sobreviver e também de repassar suas características para os descendentes de 

toda uma geração. A Tabela 3 apresenta o mapeamento entre os problemas com a 

nomenclatura utilizada nos AEs [Eiben e Smith, 2003]. 

Tabela 3 – Mapeamento de um problema para um Algoritmo Evolucionário 

Problema Real Algoritmo Evolucionário 
Problema Ambiente 

Solução Candidata Indivíduo 
Qualidade da Solução Fitness 

Conjunto de Soluções Candidatas População 
 

Tendo estas componentes como base (ambiente, população, indivíduo e fitness) 

os AEs, através da aplicação de mecanismos genéticos, são capazes de otimizar 

soluções de problemas complexos. Estes são conhecidos como: 
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• Mecanismos de seleção; 

• Operadores de cruzamento; 

• Operadores de mutação. 

Um esquema geral dos AEs pode ser observado na Figura 5. 

 
Figura 5 – O esquema geral dos algoritmos evolucionários [Eiben e Smith, 2003] 

 
Pesquisas sugerem que a inicialização da população deve ser feita de maneira 

aleatória, ou seja, sem qualquer interferência heurística. Estas pesquisas indicam que a 

inicialização estocástica é favorável ao bom funcionamento dos AEs [Eiben e Smith, 

2003]. Alguns autores classificam AEs que utilizam heurísticas em seus métodos de 

criação da população como sistemas híbridos, ou algoritmos meméticos [Smith e 

Krasnogor, 2005]. Este tipo de algoritmo é comumente encontrado na resolução do 

PRVJT através de AEs como, por exemplo, [Thangiah e Osman, 1994], [Alvarenga e 

Mateus, 2004], [Alvarenga, 2005], [Oliveira et Al., 2005b]. Todos estes trabalhos 

utilizam o algoritmo Push-Foward Insertion Heuristic para inicializar suas populações. 

Esta heurística é detalhadamente descrita na Seção 3.3.1. 

Outro importante fator dos AEs é o seu processo de avaliação dos indivíduos. 

Esta função deve computar a qualidade dos mesmos perante o problema. Todas as meta-

heurísticas necessitam de uma função de avaliação em seus procedimentos como, por 
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exemplo, os já apresentados algoritmos Recozimento Simulado e Subida na Encosta.  É 

comum, na pesquisa do PRVJT com minimização da distância total percorrida por todos 

seus veículos, encontrar a Equação 18 como guia para avaliação das soluções, inclusive 

dos indivíduos dos AEs. Desta forma, quanto maior for a distância percorrida pelos 

veículos de cada solução, menor é sua qualidade. 

soluçãodatotaldistância
Qualidade 1

=  
18 

 

Na Figura 5, a condição de parada é apresentada como método controlador dos 

AEs. É ela quem determina quando o processo de busca é finalizado. Na literatura pode-

se encontrar como limitador dos EAs: número de iterações [Thangiah e Osman, 1994]; 

tempo de processamento [Oliveira et Al., 2006a]; chegada a um objetivo desejado, 

estabilização em um mínimo local, dentre outros. Um bom critério geral para 

interromper a busca evolucionária é a identificação do momento em que a população 

não mais apresenta uma melhoria significativa com relação ao(s) objetivo(s) do 

problema. 

Um dos mais importantes fatores para a construção de um AE de sucesso, e 

também de qualquer modelo de otimização, é a forma com que as soluções de cada 

problema são representadas computacionalmente. A representação possui tal 

importância, pois tem impacto direto nas operações de avaliação e manuseio das 

soluções codificadas. Pode-se dizer que para cada tipo de problema, tem-se uma forma 

de representação mais eficiente. Diferentes tipos de AEs utilizam diferentes 

representações. Pode-se citar o Algoritmo Genético Canônico, que é codificado através 

de uma cadeia (string) de bits.  Comumente, para o PRVJT é utilizada a representação 

das soluções por intermédio de listas de números inteiros sem repetições, onde cada lista 

representa uma rota, ou seja, a ordem de visita efetuada por um veículo. Os elementos 

não se repetem seguindo a restrição do PRVJT que determina que cada consumidor 

deva ser visitado por um único veículo, uma única vez. Um exemplo desta 

representação pode ser visto na Figura 6. 
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Os operadores de mutação e cruzamento utilizados nos AEs estão diretamente 

ligados aos tipos de representações escolhidas. Eiben e Smith, em [Eiben e Smith, 

2003], descrevem um conjunto de operadores básicos para cada tipo de representação. 

Estes operadores são totalmente estocásticos, ou seja, não utilizam nenhum tipo de 

informação para efetuar as mudanças, sejam elas de mutação ou cruzamento. Alguns 

trabalhos utilizam operadores especializados (heurísticos) para acelerar o processo de 

busca. Esta utilização deve ser bem controlada, pois a dinâmica da população pode 

apresentar uma tendência de deslocamento no espaço de busca, prejudicando a 

eficiência dos AEs. Os trabalhos [Smith e Krasnogor, 2005] e [Eiben e Smith, 2003] 

classificam como Algoritmos Meméticos os trabalhos que utilizam heurísticas em 

qualquer ponto de um processo evolucionário. 

Os operadores de cruzamento basicamente se propõem a mesclar informações de 

duas ou mais soluções (indivíduos do AE), simulando a reprodução dos seres vivos 

onde materiais genéticos de dois pais são misturados na geração de sua prole. Já os 

operadores de mutação efetuam leves trocas de informações nas soluções. Na natureza, 

pequenas mutações são constantes durante o ciclo de vida dos seres vivos. 

Os mecanismos de seleção dos AEs basicamente se dividem em dois grupos: 

seleção de pais e seleção de sobreviventes. A seleção de pais escolhe quais indivíduos 

da população irão participar, a cada geração, do cruzamento de indivíduos. Já a seleção 

de filhos escolhe, dentre os pais e filhos gerados nos cruzamentos, quais irão perpetuar 

para a próxima geração do AE. Os mecanismos de seleção se baseiam na adaptabilidade 

dos indivíduos para escolher quais serão selecionados. Estes devem ser balanceados de 

forma a facilitar a dinâmica do AE. Os pesquisadores devem controlar, de maneira 

adequada, a pressão seletiva para otimizar a busca do AE. 

Maiores informações sobre os AEs podem ser encontradas nos livros [Eiben e 

Smith, 2003] e [Russel e Norvig, 2003]. 
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3.4.4 Trabalhos Relacionados que Utilizam Meta-heurísticas 

Esta seção apresenta trabalhos que tratam com exclusividade a distância total 

percorrida pelos veículos como principal objetivo ao resolver o PRVJT. Uma 

considerável quantidade de outros trabalhos pode ser encontrada quando objetiva 

minimizar o número de veículos utilizados, o tempo total de atendimento aos 

consumidores, dentre outros. 

A maioria dos bem sucedidos trabalhos na pesquisa por soluções para o PRVJT 

utilizam meta-heurísticas em alguma etapa de suas buscas. Com o objetivo de 

minimizar a distância total viajada, pode-se citar algumas pesquisas: [De Backer e 

Furmon, 1997], [Riise e Stølevik, 1999], [Kilby et Al., 1999], [De Backer et Al., 2000] 

e [Alvarenga, 2005]. 

O trabalho [Kilby et Al., 1999] apresenta uma Busca Local Guiada (BLG) para o 

PRVJT. A BLG é uma especialização do algoritmo da SE apresentado neste capítulo. A 

BLG é uma técnica que utiliza memória na busca, para facilitar sua diversificação 

gravando alguns movimentos e estados que a SE já efetuou ou visitou. A SE utiliza 

quatro bem conhecidos operadores de vizinhança (2-opt, relocate, exchange e 2-opt*). 

Mais detalhes sobre estes operadores podem ser encontrados nos trabalhos [Bräysy e 

Gendreau, 2001] e [Goldbarg e Luna, 2000]. 

No trabalho [De Backer et Al., 2000], os pesquisadores investigam técnicas com 

um arcabouço de Programação Restritiva (PR). Uma técnica híbrida de melhoria é 

proposta utilizando uma BLG e uma Busca Tabu (BT) (mais detalhes sobre BT são 

encontrados em [Russel e Norvig, 2003]). A PR é utilizada em segundo plano apenas 

para checar a viabilidade das soluções, e desta forma se trabalhar apenas com soluções 

que não violam restrições do PRVJT. A BLG utiliza os mesmos operadores do trabalho 

[Kilby et Al., 1999] para localizar soluções vizinhas a uma solução, com o intuito de 

navegar no espaço de busca. A BT utilizada é simples. A mesma contém duas listas 

tabu, onde são armazenadas recentes inserções e remoções de arcos para auxiliar na 
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diversidade da busca. Este sistema híbrido é, atualmente, um dos mais competitivos 

para a minimização da distância total do PRVJT. 

Riise e Stølevik estudam a BLG e a Busca Local Acelerada (BLA) combinada 

com simples operadores de realocação. Duas estratégias são utilizadas nas SEs, sendo 

elas a do melhor vizinho e a do primeiro vizinho encontrado. A BLA utiliza o primeiro 

melhor vizinho encontrado, comparado a solução atual para continuar sua busca. As 

soluções iniciais, dos dois tipos de SE, são criadas através do método PFIH, mas 

inserindo os consumidores de forma aleatória na solução, ou seja, a Equação 14 não é 

considerada para a ordem de inserção dos consumidores. 

Alvarenga constrói um sistema híbrido através da composição de um Algoritmo 

Genético com a Estratégia da Geração de Colunas. O AG é executado 20 vezes, e a cada 

nova execução é aplicado o método de reotimização, ou seja, a busca é iniciada do zero, 

sem aproveitar informações obtidas nas execuções anteriores. Ao final, todas as rotas de 

todas as melhores soluções, das 20 execuções, são combinadas no modelo PPC da 

geração de colunas. Alvarenga considera o conjunto R do modelo PPC composto de 

todas as rotas encontradas nas 20 execuções do AG. O modelo PCC original considera 

todas as rotas possíveis, e por este motivo é capaz de encontrar a melhor solução para o 

PRVJT. Esta estratégia assume a suposição que cada execução do AG possui pontos 

fortes e fracos na solução final, e os pontos fortes são reunidos no algoritmo exato de 

Geração de Colunas que combina estas rotas do conjunto R, desta vez reduzido a um 

número limitado de rotas. São tentadas todas as possibilidades possíveis com as rotas 

obtidas pelas diferentes execuções do AG. Aquela que satisfaz todas as restrições do 

PRVJT e possui a menor distância, é considerada a solução final do sistema. Alvarenga 

possui, atualmente, o sistema mais competitivo conhecido na literatura para a redução 

da distância total do PRVJT. 

3.5 Sumário do Capítulo 

Este capítulo apresenta três diferentes tipos de métodos de resolução do PRVJT: 
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• Métodos Exatos; 

• Heurísticas; 

• Meta-heurísticas. 

No decorrer do capítulo é explicitado que nem todos os problemas são 

resolvidos em tempo polinomial por algoritmos exatos. Desta forma, diversas pesquisas 

seguiram a linha de buscar soluções de qualidade, mas sem garantia de otimalidade, 

para tais problemas complexos em um tempo reduzido. Estas abordagens são 

denominadas heurísticas. 

 As meta-heurísticas são modelos genéricos e com capacidade de serem 

aplicados a vários tipos de problemas de otimização. Na maioria das vezes estes 

algoritmos são baseados em comportamentos inteligentes observados na natureza. Este 

capítulo apresentou dois modelos que se encaixam nesta descrição: o Recozimento 

Simulado, baseado no aquecimento de metais, e o Algoritmo Evolucionário, baseado na 

teoria de evolução das espécies. Outros meta-modelos, como a Subida na Encosta, não 

possuem qualquer analogia com fenômenos naturais, mas seus processos são capazes de 

otimizar soluções de problemas complexos. 

O capítulo também identifica uma metodologia comum para a resolução dos 

problemas de otimização. Primeiramente, são encontradas soluções iniciais para os 

problemas complexos. Geralmente, são utilizados métodos construtivos aleatórios, ou 

heurísticas construtivas, como o PFIH explicado neste capítulo, que é exclusivo para a 

construção de soluções de problemas de roteamento. Posteriormente a estas soluções 

iniciais são aplicados métodos de refinamento. A maioria dos trabalhos que utilizam 

métodos de refinamento apresenta meta-heurísticas neste ponto da otimização, onde são 

capazes de navegar de forma inteligente no espaço de busca na busca de soluções 

satisfatórias.  

Uma questão interessante é que, se algum dia a atual conjectura P = NP for 

comprovada, os métodos heurísticos não mais serão necessários para a busca de 
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soluções aproximadas, pois algoritmos exatos poderão ser utilizados na busca de 

soluções ótimas para os problemas da classe NP. Entretanto, os métodos atuais baseados 

em heurísticas e meta-heurísticas constituem-se em uma alternativa eficiente para 

resolução do PRVJT. 



 
 
 
 
 
 
 

4  
Um Sistema Híbrido para 
Solução o PRVJT 

Este capítulo apresenta detalhadamente o modelo híbrido proposto 
nesta dissertação para solucionar o PRVJT. O mesmo é composto 
por um Recozimento Simulado Não Monotônico (Seção 4.2.3), uma 
busca local (Seção 4.2.4), e um sistema de reinício aleatório (4.2.5). 
Os parâmetros utilizados no sistema são mostrados na Seção 4.2.6. 
A Seção 4.3 apresenta um resumo do capítulo. 

4.1 Introdução 

Este trabalho cria um modelo híbrido, através da composição de diferentes técnicas 

inteligentes na busca de um sistema eficaz e eficiente para solucionar o PRVJT. Esta 

mistura de métodos é nomeada Sistema Híbrido (SH). O SH é dividido em três 

componentes fundamentais: 

• Recozimento Simulado Não Monotônico (RSNM); 

• Subida na Encosta (SE); 

• Reinício Aleatório (RA). 
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4.2 Sistema Híbrido 

Ao longo desta seção o SH é detalhadamente descrito. Para um bom 

entendimento de como o SH manipula as soluções candidatas durante a otimização é 

importante o entendimento de como as mesmas são representadas computacionalmente. 

Esta representação tem impacto direto na eficiência dos métodos utilizados. 

4.2.1 Representação de uma Solução para o PRVJT 

A solução para o PRVJT é composta de v  veículos, cada um sendo responsável pelo 

atendimento de um subconjunto de todos os consumidores (conjunto C ).  A união de 

todos estes subconjuntos deve ser igual ao próprio conjunto C , garantindo o 

atendimento de todos os consumidores. 

É importante ressaltar que, além de cada veículo ser responsável pelo 

atendimento de um grupo de consumidores, o mesmo é também responsável por 

conhecer a ordem de visita destes consumidores. Estas informações devem ser claras e 

bem representadas estruturalmente para facilitar o tratamento do problema. 

Este trabalho representa uma solução do PRVJT com um conjunto de l listas. 

Cada lista é responsável por armazenar a seqüência de atendimento dos consumidores 

de um veículo específico. As listas podem possuir diferentes tamanhos. A ordem que os 

consumidores aparecem em cada lista é de fundamental importância, pois esta 

determina a ordem no atendimento dos mesmos.  

É importante que, durante a manipulação das listas que representam a solução do 

PRVJT, as mesmas não se tornem inconsistentes, ou seja, representem soluções 

inviáveis para o problema. Todo o sistema híbrido por esta dissertação proposto trabalha 

somente com soluções viáveis ao PRVJT. Desta forma, os operadores de manipulação 

da solução tomam o cuidado de, por exemplo: 
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• Não eliminar um consumidor da solução. Se ele é removido de uma rota 

o mesmo deve ser inserido em outra posição de uma das l listas da 

solução; 

• Não duplicar um consumidor na solução, pois isto levaria ao seu 

atendimento duplicado, ou seja, desperdício de recursos disponíveis, 

além de violar uma restrição fundamental do problema. 

Portanto, para se representar as soluções deste trabalho, utiliza-se o conceito 

matemático da permutação, que expressa a idéia que múltiplos objetos distintos (no caso 

consumidores) podem ser arranjados em diversas ordens diferentes. Tais arranjos 

diferenciados levam a soluções candidatas diferenciadas.  

É a natureza combinatória deste tipo de representação que torna a localização da 

melhor solução para o PRVJT, em instâncias de grande porte, uma tarefa altamente 

dispendiosa computacionalmente. Testar todas as l listas efetuando permutações de 

consumidores leva a uma explosão combinatória de possibilidades, inviabilizando, na 

prática, a aplicação de tal método.  

A Figura 6 apresenta um exemplo de representação de uma suposta solução do 

PRVJT mostrando dois veículos atendendo uma demanda de cinco consumidores. As 

listas na figura apresentam a forma que as soluções do PRVJT são representadas 

computacionalmente neste trabalho. 

 
Figura 6 – Representação da solução através de listas ordenadas sem repetições 
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4.2.2 Fluxograma do Modelo 

O fluxograma apresentado na Figura 7 trás, de forma resumida, o inter-relacionamento 

entre os métodos inteligentes do sistema híbrido proposto nesta dissertação.  

Sistema Híbrido

Recozimento 
Simulado

Subida na 
Encosta

sair
Demanda

Melhor 
solução 

encontrada
reiniciar

Reinício 
Aleatório

 

Figura 7 – Fluxograma resumido do sistema híbrido proposto 

 

Através de uma demanda de consumidores, que apresentam seus pedidos de 

coleta ou entrega, é necessário criar um escalonamento dos veículos disponíveis para 

atender a necessidade. Dentro deste contexto, o sistema híbrido recebe como entrada os 

pedidos dos clientes e, a partir daí, funciona como uma caixa-preta até terminar seu 

processo de otimização, retornando ao final, a melhor solução candidata encontrada 

durante todo o processo. 

Explorando esta caixa-preta tem-se como primeiro método utilizado o 

Recozimento Simulado, que na verdade é instanciado em uma variação do método 

original que tem o intuito de escapar com mais facilidade de mínimos locais. Esta 

variação é denominada Recozimento Simulado Não Monotônico (RSNM). Ao fim da 

execução do RSNM, a melhor solução encontrada até então serve como entrada a uma 

busca local conhecida como Subida na Encosta (SE). Este procedimento fez-se 

necessário devido a uma lacuna que o RSNM apresenta se comparado ao método 

original, o RS. Tal lacuna é referente a pouca prioridade que o método oferece a 
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intensificação no algoritmo. Como o RSNM efetua pequenos acréscimos na temperatura 

quando esta atinge valores considerados baixos, o RSNM nunca efetua uma busca 

intensiva em torno de uma solução ao final do método, que é uma característica 

importante do modelo RS. Desta forma, o SH deste trabalho anexou ao final da busca 

do RSNM a SE, que tem seus operadores detalhados na Seção 4.2.3.2. Experimentos 

preliminares mostraram que, mais interessante que dar ao RSNM um tempo de 

processamento alto, era executá-lo inúmeras vezes com um menor tempo de 

processamento e, ao final, considerar seu resultado de maior qualidade, ou seja, aquele 

que apresentasse a menor distância total na solução candidata. Esta técnica, no ramo da 

Inteligência Artificial, é conhecida como Reinício Aleatório (multi-start) [Russel e 

Norvig, 2003]. Portanto, ao final da execução da SE, que efetua uma busca local na 

melhor solução encontrada pelo RSNM, a solução candidata passa por um controlador 

de fluxo, que verifica se o número de reinícios necessários já foi executado. Este 

controlador armazena as soluções de cada iteração e, ao final, tem como saída a solução 

de maior qualidade dentre todas as suas iterações. 

O arranjo do SH, por esta seção apresentado, foi alcançado após testes 

experimentais, onde foram identificadas necessidades, e estas utilizadas para balancear 

os critérios de diversificação e intensificação do modelo. No início da pesquisa o SH 

possuía, no lugar do RSNM, um AE. Testes experimentais apontaram o RS como uma 

melhor opção, se comparado ao AE até então utilizado. Posteriormente a isso, foi 

utilizado o método de RSNM, que demandou o acoplamento da SE para inserir 

intensificação ao modelo. Já no final da pesquisa, outros experimentos apontaram a 

vantagem do Reinício Aleatório com curtas execuções de um RSNM, se comparado a 

uma única e longa execução do RSNM. 

Os métodos utilizados no SH e seus parâmetros descritores são detalhados ao 

longo deste capítulo. 
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4.2.3 Recozimento Simulado Não Monotônico (RSNM) 

Como método principal do SH desta dissertação, o Recozimento Simulado Não 

Monotônico (RSNM) é baseado no método original, descrito na Seção 3.4.2, com uma 

pequena diferença: efetuar acréscimos na temperatura durante sua busca por boas 

soluções. 

No modelo original RS, a temperatura do sistema apenas decresce, atingindo 

valores próximos a zero. Desta forma, a capacidade que o RS tem para aceitar soluções 

piores a sua solução atual tende a zero, se considerarmos o critério de metrópoles 

apresentado na Equação 16. Considerando esta situação, se o RS, antes de ter sua 

temperatura abaixada para valores próximos a zero, não encontrar uma boa solução, o 

mesmo praticamente não alcançará boas respostas devido a sua incapacidade de fugir de 

mínimos locais quando sua temperatura é baixa demais. 

Para controlar tal anomalia, pesquisadores como, por exemplo, no trabalho 

[Thangiah e Osman, 1994], propõem o RSNM, que têm este nome por não apresentar a 

função de controle do parâmetro de temperatura T (temperatura) apenas com seu 

descaimento, ou seja, puramente monotônica. O conceito de monotonicidade está ligado 

ao fato da função ser somente ascendente, ou somente descendente, como é o caso do 

descaimento da temperatura do RS original. 

Efetuando acréscimos ao parâmetro T, o RSNM volta a ter a capacidade de sair 

de mínimos locais com facilidade, já que seu Critério de Metropolis ficará mais 

propenso a aceitar soluções piores à solução atual. 

Em contra partida, o RSNM possui a desvantagem de não efetuar uma busca 

intensiva em torno da vizinhança da melhor solução encontrada, pois quando esta busca 

era para ser efetuada, o parâmetro T recebeu acréscimos e o sistema voltou a ter como 

marcante característica a diversificação5, ao invés de intensificação6. Para controlar tal 

                                                 
5 Diversificação: no contexto de otimização, a diversificação pode ser entendida como uma ampliação do 

perímetro na busca por soluções. 
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comportamento indesejado, o SH proposto adiciona uma inovação ao RSNM que 

consiste em realizar uma BL através do método SE, garantindo uma intensificação ao 

modelo.  

4.2.3.1 Encontrando Solução de Partida para o RSNM 

Para iniciar seus procedimentos, o RSNM deste trabalho utiliza o algoritmo push-

forward insertion heuristic (PFIH). Como visto na Seção 3.3.1, esta heurística tem 

característica construtiva, ou seja, cria um escalonamento para os veículos sem antes 

haver nenhum indicativo de solução ao problema. 

Trabalhos anteriores a esta dissertação desenvolveram variações do PFIH, mas 

para a criação da solução de partida do RSNM foi utilizado o algoritmo originalmente 

descrito no trabalho [Solomon, 1987]. 

4.2.3.2 Operadores de Vizinhança do RSNM 

O RSNM possui, assim como seu modelo simplificado RS, a necessidade de navegar no 

espaço de buscas do PRVJT, simulando a capacidade que os átomos têm de se mover no 

espaço 3D. Dentro deste contexto, faz-se necessária a utilização de operadores de 

movimentação sobre seu espaço combinatório. Esta movimentação está diretamente 

ligada a forma de representação das soluções do PRVJT, como explicado na Seção 

4.2.1. Para navegar sobre este espaço, este trabalho utiliza cinco operadores distintos 

capazes de, através de uma solução f, gerar uma solução g, sem violar as restrições 

inerentes ao problema em questão. Quatro destes cinco operadores são consagrados 

operadores de movimentação, utilizados amplamente na literatura até como operadores 

de mutação em AEs [Goldbarg e Luna, 2000] e [Eiben e Smith, 2003]. O quinto 

operador é uma inovação proposta neste trabalho e possui decisões diretamente ligadas 

a Problemas de Roteamento, como a computação da distância total percorrida na 

solução, utilizada para controle dentro do operador heurístico.  

                                                                                                                                               
6 Intensificação: no contexto de otimização, a intensificação pode ser entendida como uma maior 

aplicação de esforço computacional em um pequeno espaço da busca. 
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Os quatro primeiros operadores basicamente compartilham o mesmo 

mecanismo. Possuem complexidade O(1), e efetuam a troca de consumidores em busca 

de uma solução vizinha g à solução atual f. Se a solução g violar alguma restrição do 

PRVJT, a mesma é descartada e considera-se f como solução do problema. Se g não 

violar nenhuma restrição do problema, a mesma poderá ser aceita pelo RSNM de acordo 

com a avaliação do Critério de Metropolis. Como o SH trabalha somente com soluções 

viáveis, o custo da aplicação destes quatro operadores é O(1) (referente a troca de 

informações na solução) + O(n) (referente a verificação das restrições), ou seja O(n). 

O primeiro operador de vizinhança é o mais simples e é nomeado de Operador 

de Troca no trabalho [Eiben e Smith, 2003]. Tem sua definição descrita para localização 

da vizinhança de uma solução do bem conhecido Traveling Salesman Problem (TSP), 

nomeado “2-change” no trabalho [Papadimitriou e Steiglitz, 1982]. O operador troca(f) 

pode ser descrito da seguinte forma: 

troca(f) = {g : g ∈ F e g pode ser obtido através de troca de 2 
consumidores (c1, c2) de quaisquer rotas (r1, r2)}. 

 
No exemplo da Figura 8, r1 é igual a r2, ou seja, a troca foi efetuada na mesma 

rota. 

 

 
Figura 8 - Exemplo de aplicação do operador de vizinhança ‘troca’  na solução f 

 
Outro operador de vizinhança também baseado em mudanças aleatórias é 

chamado de Operador de Inserção e é definido formalmente da seguinte maneira: 

inserção(f) = {g : g ∈ F e g pode ser obtido retirando 1 consumidor de 
qualquer rota de f e o reinserindo-o em qualquer posição de qualquer 
rota de f}. 
 
 



_______________________________________________________________________ 
 

 

59

 
Figura 9 - Exemplo de aplicação do operador de vizinhança ‘inserção’ na solução f 

 
Operador de Embaralhamento, outro operador aleatório pode ser assim definido: 

embaralhamento(f) = {g : g ∈ F e g pode ser obtido escolhendo uma 
seqüência contínua q qualquer de consumidores em uma rota r escolhida 
aleatoriamente de f e posteriormente embaralhando os consumidores da 
seqüência q gerando a seqüência q’ que substituirá q em r}. 
 
 

 
Figura 10 - Exemplo de aplicação do operador de vizinhança ‘embaralhamento’ na 

solução f 

 
O quarto operador aleatório utilizado é baseado na inversão de consumidores e 

pode ser explicado sob a seguinte definição: 

inversão(f) = {g : g ∈ F e g pode ser obtido escolhendo uma seqüência s 
qualquer de consumidores em uma rota r escolhida aleatoriamente de f e 
posteriormente os invertendo sistematicamente gerando uma nova 
sequencia s’ que substituirá s em r}. 
 
 

 
Figura 11 - Exemplo de aplicação do operador de vizinhança ‘inversão’ na solução f 

 

Todas as escolhas destes quatro primeiros operadores descritos, como por 

exemplo, as posições dos elementos a serem permutados no operador de troca, são feitas 

de maneira aleatória. 
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O quinto operador, denominado OP5 neste trabalho, é um operador heurístico e 

possui complexidade O(n²). Primeiramente são retirados m consumidores de cada rota 

da solução f. O número de consumidores retirados m varia para cada rota r e é escolhido 

retirando um valor de uma distribuição uniforme de 0 até o número de consumidores 

presentes em r, ou seja, um número aleatório. 

Após a retirada dos consumidores de f (gerando a solução incompleta h) todos os 

consumidores retirados são inseridos em h através do método PFIH, detalhado na Seção 

3.3.1, até formar uma solução completa para o PRVJT. Este operador de vizinhança 

nunca gera uma nova solução g que viola restrições, já que o algoritmo PFIH não 

fornece tal possibilidade. Portanto, diferente dos quatro primeiros operadores de 

vizinhança; para o OP5 não é necessário checar a viabilidade da nova solução. 

O operador OP5 acelera a busca do PRVJT por apresentar verificações 

heurísticas em seu mecanismo interno, oriundas da escolha da melhor posição a se 

inserir um consumidor pelo método PFIH. Para não tornar o RSNM um método de forte 

intensificação durante a busca, devido às informações heurísticas do OP5, além de ser 

um operador de alto custo computacional - O(n²), decidiu-se ponderar sua utilização no 

RSNM. A cada iteração do RSNM um operador é, dentre os 5 existentes, escolhido para 

ser utilizado como operador de vizinhança. Quando os quatro primeiros são escolhidos, 

são aplicados diretamente a solução atual do RSNM. Quando o OP5 é escolhido, o 

mesmo não é aplicado diretamente. Sua aplicação ocorre apenas após uma decisão 

probabilística. Caso o operador OP5 não seja aplicado, a solução atual é repassada a 

próxima iteração do RSNM sem sofrer quaisquer modificações. Em caso contrário,é 

gerado uma nova solução g do PRVJT. Esta nova solução será, se aceita pelo Critério de 

Metropolis, repassada à próxima iteração do RSNM. A Figura 12 representa o 

mecanismo resumido da aplicação dos operadores de vizinhança do SH desta 

dissertação.  
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g = swap(f)

g = insert(f)

g = scramble(f)

g = inversion(f)

Sim

n = Escolha 
aleatória de 

número entre 0 e 
100

Se g viola alguma restrição do PRVJT

FimInício

 f solução atual  

Sim: retorne f

Não: retorne g

Se n < probabilidade de aplicar OP5

g = OP5(f)

retorne g

n,f

Não: retorne f

Sim

n=numero 
aleatório entre 0 e 

100
Se n < 20

Se n < 40

Se n < 60

Se n < 80

Se n <=100

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

 

Figura 12 - Fluxograma resumido da busca pela vizinhança no RSNM 

 
Como pode ser observado na Figura 12, o RSNM deste trabalho possui um 

parâmetro extra a ser ajustado: a probabilidade de se aplicar ou não o operador OP5. O 

ajuste deste parâmetro pode ser visto no Capítulo 6. 

4.2.4 Subida na Encosta (SE) 

Terminado o RSNM, a estratégia da Subida na Encosta (SE) é executada. Como 

entrada a SE recebe a saída do método RSNM. É sobre esta solução candidata que é 

efetuada uma busca local com a intenção de promover intensificação ao modelo híbrido. 

Para representar o funcionamento da SE, este trabalho apresenta a Figura 13.  
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Figura 13 – Fluxograma resumido do método Subida na Encosta 

 
A função buscaVizinho( f ) utilizada na Figura 13 é a mesma utilizada pelo 

método RSNM (que é representada integralmente pela Figura 12). Todos os cinco 

operadores de vizinhança já descritos são utilizados pelo método da SE.  

Na literatura pode-se encontrar diferentes tipos de busca local. Algumas SEs 

apresentam uma varredura por toda a vizinhança do ponto f e ao final de cada iteração, é 

escolhido o ponto vizinho g de maior qualidade, ou seja, a melhor subida. Outra opção, 

que é implementada no SH deste trabalho, é a subida para o primeiro melhor vizinho 

encontrado. Maiores detalhes sobre diferentes buscas locais podem ser encontradas em 

[Russel e Norvig, 2003]. 

4.2.5 Reinício Aleatório (RA) 

A Figura 14 apresenta a forma com que o método de Reinício Aleatório (RA) funciona 

como componente central do Sistema Híbrido. É o RA que contém internamente em 

seus mecanismos os métodos RSNM e SE seqüenciados.  
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Início

demanda

h  = Recozimento 
Simulado Não 

Monotônico 
(demanda)

k = Subida na 
Encosta (h)

h

Se k é a melhor solução m conhecida (dentre 
os reinícios)

k m = kSim

iteração = iteração 
+ 1

Não

Se iteração > limite de iterações

Fim

Sim: retorne m

Não

 

Figura 14 – Fluxograma resumido do método Reinício Aleatório 

 

É um método simples, mas com a característica fundamental de reduzir a 

variância dos sistemas estocásticos. Obviamente que uma única execução do composto 

RSNM e SE tem menos custo computacional que várias execuções da mesma 

componente, mas em compensação a eficácia do modelo é aumentada 

consideravelmente.  

Suponha que o RSNM e a SE seqüenciados gerem uma amostra normal, com 

média µ igual 1.000 Km de distância e o desvio padrão σ com valor 100. Dentro deste 

contexto, se o composto de métodos for executado 100 vezes pode-se considerar, com 

95% de confiança, que a melhor execução produz um resultado menor que µ – 1,96σ, 

ou seja, menor que 804Km. Se o sistema for executado apenas uma vez, existe 95% de 

confiança do resultado estar entre o intervalo [µ – 1,96σ; µ + 1,96σ], ou seja, [804Km; 

1.196Km]. Isso acarreta em uma considerável falta de eficiência ao modelo. Claro que 
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esta suposição apresenta uma complexidade 100 vezes maior que uma simples execução 

do RSNM e da SE em seqüência. Por este motivo foram reduzidas as iterações do 

RSNM e estudos preliminares mostraram que é mais vantajoso utilizar um sistema de 

reinício, como o apresentado na Figura 14. Se um sistema possuir variância muito baixa, 

ou seja, for muito eficiente, não é indicada, por evidências estatísticas, a utilização do 

método de reinício aleatório para controle do modelo. 

4.2.6 Parâmetros Descritores do Sistema Híbrido 

Esta seção apresenta a configuração paramétrica utilizada no sistema híbrido 

proposto nesta dissertação. O valor para cada parâmetro pode ser visto na Tabela 4. 

Tabela 4 – Parâmetros descritores do Sistema Híbrido 

Sistema Parâmetro Valor utilizado 
Temperatura inicial 100 

Fator de redução (FR) da temperatura 0,995 
Temperatura mínima para reaquecimento 0,5 

Temperatura de reaquecimento (TR) 25 
Número de iterações 10000 

Recozimento Simulado 
Não Monotônico 

Probabilidade de aplicação do operador OP5 (P) 0,5% 
Subida na Encosta Número de iterações 1000 
Reinício Aleatório Número de reinícios 10 

 

Três dos seis parâmetros descritos na Tabela 4 foram ajustados por intermédio 

de um arcabouço estatístico proposto neste trabalho. Maiores detalhes podem ser vistos 

no Capítulo 6. 

4.3 Sumário do Capítulo 

Este capítulo apresentou detalhes sobre o Sistema Híbrido (SH) implementado 

nesta dissertação para a resolução do PRVJT. O SH é composto pelos métodos 

Recozimento Simulado (RS), Subida na Encosta (SE) e Reinício Aleatório (RA). Tais 

métodos foram mesclados com o intuito de equilibrar a diversificação e intensificação 
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na busca por boas soluções para o PRVJT. O RS implementado foi uma extensão do 

método original. Esta variação desenvolvida é conhecida como Recozimento Simulado 

Não Monotônico (RSNM), que tem como diferença única para o RS, a característica de 

efetuar acréscimos na temperatura do sistema, sendo que no método original apenas 

decrementos são efetuados. Quando o RSNM deste trabalho identifica que a 

temperatura T atingiu um valor considerado baixo, o sistema é reaquecido dando novos 

valores à variável T. Desta forma, o sistema fica mais capaz de diversificar sua busca, 

pois quando a temperatura atinge baixos valores, o Critério de Metropolis do RS 

raramente aceita novas soluções que sejam piores à solução atual do sistema. Entretanto, 

o RSNM passa a ser deficiente no critério de intensificação, que geralmente ocorre 

quando a temperatura do RS tende a zero. Para controlar este problema, o sistema 

híbrido anexou, após a execução do RSNM, uma busca local conhecida como Subida na 

Encosta (SE). Para reduzir a variabilidade nas respostas dadas ao PRVJT, decidiu-se 

utilizar um sistema de reinício (RA) que é capaz de executar o composto RSNM e SE 

várias vezes, sendo que destes múltiplos reinícios, é capaz de considerar a melhor 

solução candidata como a saída do sistema híbrido. 



 
 
 
 
 
 
 

5  
Resultados Experimentais 

Este capítulo apresenta um conjunto de experimentos para testes do 
Sistema Híbrido na resolução do PRVJT. Comparações são 
realizadas com os melhores resultados alcançados até hoje pelos 
outros métodos propostos. 

5.1 Introdução 

Para avaliação do Sistema Híbrido, foram consideradas 56 situações diferentes do 

Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo. As situações integram uma 

base de dados conhecida com a base de teste de Solomon [Solomon, 1987] e se 

diferenciam em relação ao posicionamento geográfico dos consumidores, depósitos, 

demanda, tempo de serviço, janela de tempo, número de veículos disponíveis e 

capacidade de carga. 

As comparações e análises do método foram conduzidas considerando: (i) os 

melhores resultados já alcançados na literatura (Seção 5.3), (ii) a análise da robustez 

(eficiência) do modelo (Seção 5.4) e (iii) a comparação com outros trabalhos 

diretamente relacionados à redução da distância total do PRVJT (Seção 5.5). A Seção 

5.6 apresenta as considerações finais sobre os resultados apresentados no capítulo. 
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5.2 Base de Testes 

Existe uma grande quantidade de publicações utilizando heurísticas e meta-heurísticas 

na resolução do PRVJT. Para descobrir a qualidade e robustez dos algoritmos, estes são 

aplicados sobre as instâncias de Solomon [Solomon, 1987]. Isto se deve ao fato de haver 

um grande número de publicações sobre elas possibilitando, portanto, fácil comparação 

e análise. 

As instâncias de Solomon possuem 100 consumidores cada, podendo ser encontradas na 

internet no endereço: 

http://neo.lcc.uma.es/radi-aeb/WebVRP/data/instances/solomon/solomon_100.zip . 

Esta base de testes é dividida em seis diferentes grupos (classes): R1, R2, C1, 

C2, RC1 e RC2. As instâncias dos tipos R1 e R2 apresentam consumidores com as 

coordenadas euclidianas aleatoriamente distribuídas (Figura 15). Já as instâncias dos 

tipos C1 e C2, apresentam os consumidores aglomerados geograficamente (Figura 16). 

As instâncias dos tipos RC1 e RC2 apresentam um misto das duas primeiras 

características, ou seja, consumidores esparsos e aglomerados no plano geográfico 

(Figura 17). Pode-se considerar que os grupos R1, C1 e RC1 possuem características em 

comum, já que não é possível atender toda a demanda utilizando poucos veículos. Desta 

forma, nomeia-se estes três grupos como sendo de tipo 1. Já os grupos R2, C2 e RC2 

(tipo 2) apresentam na solução poucos veículos, assim atendendo uma grande 

quantidade de consumidores em cada rota. 
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Figura 15 – Exemplo da disposição dos consumidores das classes R1 e R2 

 

 

Figura 16 – Exemplo da disposição dos consumidores das classes C1 e C2 
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Figura 17 – Exemplo da disposição dos consumidores da classe RC1 e RC2 

5.3 Melhores Resultados para o PRVJT 

A forma de comparação mais comum encontrada em trabalhos que se dispõem a 

resolver os diferentes problemas de roteamento de veículos é a verificação dos melhores 

resultados conhecidos com os resultados alcançados por cada metodologia em análise. 

Este tipo de comparação não retrata a eficácia e a eficiência de cada modelo, mas pode 

ser considerada uma medida de qualidade atrativa, pois as comparações são feitas com 

os melhores resultados já alcançados por diferentes metodologias para cada instância da 

base de dados de Solomon. 

As tabelas desta seção trazem, separados por classes, os melhores resultados 

conhecidos na literatura, indicando seus respectivos autores, comparados com os 

resultados alcançados por este trabalho. Para facilitar a visualização dos resultados, 

quando este trabalho iguala a melhor marca conhecida para a instância em questão, o 

símbolo * marca a linha da tabela, e quando esta pesquisa supera a melhor distância 

conhecida para uma determinada instância, os símbolos ** destacam a linha. Os 
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melhores resultados deste trabalho, mostrados ao longo desta seção, foram retirados 

através da execução de 15 amostras em cada instância de Solomon.  

Tabela 5 – Melhores resultados conhecidos na classe de problemas R1 

 Outros Trabalhos Este trabalho 
Instância Veículos Distância Trabalho Veículos Distância 
* R101 20 1642,88 [Alvarenga e Mateus, 2004] 20 1642,88 
 R102 18 1472,62 [Alvarenga e Mateus, 2004] 18 1475,35 
 R103 14 1213,62 [Rouchat e Taillard, 1995] 15 1222,68 
 R104 11 986,10 [Alvarenga, 2005] 11 990,78 
 R105 15 1360,78 [Alvarenga, 2005] 15 1363,74 
 R106 13 1241,52 [Alvarenga, 2005] 13 1244,58 
 R107 11 1076,13 [Alvarenga, 2005] 11 1081,88 
 R108 10 948,57 [Alvarenga, 2005] 10 952,37 
 R109 13 1151,84 [Alvarenga, 2005] 12 1153,89 
 R110 11 1080,36 [Rouchat e Taillard, 1995] 12 1087,94 
 R111 12 1053,50 [Alvarenga, 2005] 12 1053,80 
 R112 10 953,63 [Rouchat e Taillard, 1995] 11 973,34 

 
Tabela 6 - Melhores resultados conhecidos na classe de problemas R2 

 Outros Trabalhos Este trabalho 
Instância Veículos Distância Trabalho Veículos Distância 

** R201 9 1148,48 [Alvarenga, 2005] 8 1147,80 
** R202 7 1049,74 [Alvarenga, 2005] 8 1039,32 
** R203 5 900,08 [Alvarenga, 2005] 6 874,87 
** R204 4 772,33 [Alvarenga, 2005] 5 735,80 
** R205 6 970,89 [Alvarenga, 2005] 5 954,16 
** R206 5 898,91 [Alvarenga, 2005] 5 884,25 
** R207 4 834,93 [Alvarenga, 2005] 4 797,99 
** R208 3 723,61 [Alvarenga, 2005] 4 705,62 
** R209 6 879,53 [Alvarenga, 2005] 5 860,11 
** R210 7 932,89 [Alvarenga, 2005] 5 910,98 
** R211 5 787,51 [Alvarenga, 2005] 4 755,82 
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Tabela 7 - Melhores resultados conhecidos na classe de problemas C1 

 Outros Trabalhos Este trabalho 
Instância Veículos Distância Trabalho Veículos Distância 
* C101 10 828,94 [Rouchat e Taillard, 1995] 10 828,94 
* C102 10 828,94 [Rouchat e Taillard, 1995] 10 828,94 
* C103 10 828,06 [Rouchat e Taillard, 1995] 10 828,06 
* C104 10 824,78 [Rouchat e Taillard, 1995] 10 824,78 
* C105 10 828,94 [Rouchat e Taillard, 1995] 10 828,94 
* C106 10 828,94 [Rouchat e Taillard, 1995] 10 828,94 
* C107 10 828,94 [Rouchat e Taillard, 1995] 10 828,94 
* C108 10 828,94 [Rouchat e Taillard, 1995] 10 828,94 
* C109 10 828,94 [Rouchat e Taillard, 1995] 10 828,94 

 
Tabela 8 - Melhores resultados conhecidos na classe de problemas C2 

 Outros Trabalhos Este trabalho 
Instância Veículos Distância Trabalho Veículos Distância 
* C201 3 591,56 [Rouchat e Taillard, 1995] 3 591,56 
* C202 3 591,56 [Rouchat e Taillard, 1995] 3 591,56 
* C203 3 591,17 [Rouchat e Taillard, 1995] 3 591,17 
* C204 3 590,60 [Rouchat e Taillard, 1995] 3 590,60 
* C205 3 588,88 [Rouchat e Taillard, 1995] 3 588,88 
* C206 3 588,49 [Rouchat e Taillard, 1995] 3 588,49 
* C207 3 588,29 [Rouchat e Taillard, 1995] 3 588,29 
* C208 3 588,32 [Rouchat e Taillard, 1995] 3 588,32 

 
Tabela 9 - Melhores resultados conhecidos na classe de problemas RC1 

 Outros Trabalhos Este trabalho 
Instância Veículos Distância Trabalho Veículos Distância 
 RC101 15 1623,58 [Rouchat e Taillard, 1995] 16 1642,83 
 RC102 14 1466,84 [Alvarenga, 2005] 15 1480,46 
 RC103 11 1261,67 [Shaw, 1998] 13 1308,64 
 RC104 10 1135,48 [Cordeau et Al., 2000] 11 1162,75 
 RC105 16 1518,60 [Alvarenga e Mateus, 2004] 15 1534,60 
 RC106 13 1377,35 [Alvarenga e Mateus, 2004] 13 1386,82 
 RC107 12 1212,83 [Alvarenga e Mateus, 2004] 12 1247,53 
 RC108 11 1117,53 [Alvarenga e Mateus, 2004] 11 1135,87 
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Tabela 10 - Melhores resultados conhecidos na classe de problemas RC2 

 Outros Trabalhos Este trabalho 
Instância Veículos Distância Trabalho Veículos Distância 

** RC201 9 1274,74 [Alvarenga, 2005] 9 1266,11 
** RC202 8 1113,53 [Alvarenga, 2005] 8 1096,75 
** RC203 5 945,96 [Alvarenga, 2005] 5 926,89 
** RC204 4 799,67 [Alvarenga, 2005] 4 786,38 
** RC205 7 1161,81 [Alvarenga, 2005] 7 1157,55 
** RC206 7 1059,89 [Alvarenga, 2005] 6 1056,21 
** RC207 7 976,40 [Alvarenga, 2005] 6 966,08 
** RC208 5 795,39 [Alvarenga, 2005] 4 778,93 

 
O modelo híbrido deste trabalho, se comparado às melhores marcas já 

estabelecidas na literatura científica, melhorou ou igualou 37 das 56 instâncias de 

Solomon na computação da distância total como objetivo principal (Figura 19), ou seja, 

66,07% dos casos. Em 19 instâncias o SH melhorou a marca estabelecida (33,93%), em 

19 casos o sistema igualou (32,14%) e em outras 19 instâncias o SH não alcançou a as 

melhores marcas previamente estipuladas (33,93%). 

Dentre os trabalhos desenvolvidos que consideram a distância total como 

objetivo principal, o SH desta dissertação é aquele que apresenta o melhor resultado em 

função das melhores marcas estabelecidas para todo o conjunto da base de testes de 

Solomon (Figura 18). 
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Figura 18 – Número de melhores marcas estabelecidas para as instâncias de Solomon 
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Figura 19 – Sumarização dos resultados para todas as 56 instâncias de Solomon 

 

Em uma análise mais específica, fica claro o destaque desta metodologia nas 

classes de tipo 2 (R2, C2 e RC2), na qual, em média, poucos veículos são utilizados nas 

soluções. Das 27 instâncias de tipo 2, este trabalho superou 19 resultados (70,37%) e 

igualou 9 marcas previamente estabelecidas (29,63%). Estas informações podem ser 

vistas na Figura 20.  Em nenhuma instância este trabalho pelo menos não alcançou o 

melhor resultado conhecido.  
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Figura 20 - Sumarização dos resultados para as instâncias das classes R2, C2 e RC2 (tipo 2) 
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Já para as instâncias do tipo 1 (R1, C1 e RC1), onde muitos veículos são 

utilizados para atender toda a demanda, devido a pouca capacidade de carga, ou a alta 

demanda de cada consumidor, este trabalho apresentou uma considerável inferioridade 

às marcas já estabelecidas na literatura, nas quais, das 29 instâncias, foram igualadas 

apenas 10 marcas já estabelecidas (34,48%). Em 19 situações (65,52) a metodologia 

deste trabalho não conseguiu igualar os resultados já conhecidos na literatura (Figura 

21). Em nenhuma instância este trabalho superou a marca previamente estabelecida. 
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Figura 21 - Sumarização dos resultados para as instâncias das classes R1, C1 e RC1 (tipo 1) 

 
Estes diferentes resultados obtidos para as classes de instâncias do tipo 1 e do 

tipo 2 podem estar relacionados a capacidade que os operadores utilizados tem na 

navegação sobre o espaço de soluções do PRVJT. Futuros estudos experimentais podem 

ser realizados para obtenção respostas para tal questionamento. 

Mesmo considerando apenas a distância total viajada como objetivo do modelo 

híbrido é interessante comparar o número de veículos utilizados pelas soluções deste 

trabalho, com os outros melhores trabalhos da literatura. A Figura 22 mostra que a 

metodologia apresentada nesta dissertação aumenta a média de veículos utilizados para 

as situações onde são necessários muitos veículos para o atendimento da demanda (tipo 

1), e diminui a média no caso contrário (tipo 2), se comparadas às melhores soluções 

conhecidas para a minimização da distância total do PRVJT. A diferença é pequena, já 

que o número total de veículos alocados pelos melhores resultados dos outros trabalhos 
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é de 487 veículos e esta dissertação aloca 488 veículos para resolver todas 56 as 

instâncias de Solomon. 
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Figura 22 – Comparação da média de veículos utilizados entre os melhores trabalhos da literatura 
com o modelo híbrido apresentado 

5.4 Eficiência do Modelo Híbrido 

Além de produzir bons resultados, um bom sistema de otimização deve possuir eficácia 

e eficiência em suas diferentes execuções. A grande maioria das publicações na área de 

roteamento de veículos apresenta apenas os melhores resultados alcançados pelos 

sistemas, como mostra as tabelas da Seção 5.3. Esta omissão de informações acaba 

prejudicando uma comparação justa entre diferentes metodologias, pois estes sistemas 

são geralmente não determinísticos, gerando diferentes resultados a cada execução. 

Dos trabalhos que otimizam a distância total viajada para o PRVJT, foi 

escolhido o trabalho [Alvarenga, 2005] para as comparações de eficiência desta seção, 

pois este é o trabalho mais competitivo nos tempos atuais (vide Figura 23). Alvarenga 

calculou a média e o desvio padrão de cada instância através de 3 execuções de seu 

sistema. Seus resultados são, nesta seção, comparados aos resultados obtidos pelo SH 
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deste trabalho, que contou com 15 execuções para cada instância. Da Tabela 11 até a 

Tabela 16 são apresentados os valores associados a cada trabalho em comparação.  

Tabela 11 – Média e Desvio Padrão dos sistemas em comparação na classe R1 

 Distância total:  
[Alvarenga, 2005] 

Distância total:  
[este trabalho] 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio 

padrão (s) 
R101 1643,2 0,5 1644,4 1,3 
R102 1472,8 0,2 1478,7 2,8 
R103 1216,2 3,5 1227,2 2,8 
R104 989,3 2,8 1000,7 5,0 
R105 1364,6 6,0 1369,6 3,7 
R106 1244,1 3,0 1251,0 4,3 
R107 1078,6 2,5 1088,1 4,2 
R108 951,1 2,6 958,1 3,9 
R109 1153,0 1,2 1161,8 5,4 
R110 1093,4 1,1 1103,0 8,1 
R111 1057,5 6,1 1061,8 5,4 
R112 965,8 6,5 980,6 5,4 

 
 

Tabela 12 - Média e Desvio Padrão dos sistemas em comparação na classe R2 

 Distância total:  
[Alvarenga, 2005] 

Distância total:  
[este trabalho] 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio 

padrão (s) 
R201 1149,3 1,2 1152,3 4,7 
R202 1055,1 5,0 1042,1 2,0 
R203 915,2 20,9 876,4 2,3 
R204 781,4 8,4 737,3 1,0 
R205 977,7 10,5 956,5 2,4 
R206 904,7 7,0 885,3 1,2 
R207 846,7 10,2 802,4 3,9 
R208 733,5 8,6 706,9 0,9 
R209 885,4 9,1 862,6 3,6 
R210 934,4 1,7 913,0 1,1 
R211 802,7 13,2 759,9 2,6 
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Tabela 13 - Média e Desvio Padrão dos sistemas em comparação na classe C1 

 Distância total:  
[Alvarenga, 2005] 

Distância total:  
[este trabalho] 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio 

padrão (s) 
C101 828,9 0,0 828,9 0,0 
C102 828,9 0,0 828,9 0,0 
C103 828,1 0,0 828,1 0,0 
C104 824,8 0,0 827,5 7,3 
C105 828,9 0,0 828,9 0,0 
C106 828,9 0,0 828,9 0,0 
C107 828,9 0,0 828,9 0,0 
C108 828,9 0,0 828,9 0,0 
C109 828,9 0,0 828,9 0,0 

 

Tabela 14 - Média e Desvio Padrão dos sistemas em comparação na classe C2 

 Distância total:  
[Alvarenga, 2005] 

Distância total:  
[este trabalho] 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio 

padrão (s) 
C201 591,6 0,0 591,6 0,0 
C202 591,6 0,0 591,6 0,0 
C203 591,2 0,0 591,2 0,0 
C204 595,9 4,8 590,6 0,0 
C205 588,9 0,0 588,9 0,0 
C206 588,5 0,0 588,5 0,0 
C207 588,3 0,0 588,3 0,0 
C208 588,3 0,0 588,3 0,0 

 

Tabela 15 - Média e Desvio Padrão dos sistemas em comparação na classe RC1 

 Distância total:  
[Alvarenga, 2005] 

Distância total:  
[este trabalho] 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio 

padrão (s) 
RC101 1646,4 6,4 1654,6 5,9 
RC102 1475,8 7,8 1483,6 2,8 
RC103 1273,2 7,3 1325,8 9,9 
RC104 1147,0 10,0 1169,7 6,4 
RC105 1534,9 20,5 1550,4 8,1 
RC106 1383,8 10,3 1403,0 10,3 
RC107 1219,0 9,5 1259,7 7,5 
RC108 1125,1 8,3 1158,2 8,9 
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Tabela 16 - Média e Desvio Padrão dos sistemas em comparação na classe RC2 

 Distância total:  
[Alvarenga, 2005] 

Distância total:  
[este trabalho] 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio 

padrão (s) 
RC201 1277,9 3,2 1273,6 5,8 
RC202 1119,5 6,1 1099,3 1,6 
RC203 962,8 14,6 933,9 4,9 
RC204 808,9 9,1 788,4 1,8 
RC205 1163,4 2,4 1159,2 2,0 
RC206 1076,5 14,9 1062,0 5,6 
RC207 987,3 9,6 971,8 4,1 
RC208 814,9 28,4 785,5 3,0 

 
 

A Tabela 17 apresenta uma sumarização da eficiência dos dois algoritmos em 

comparação. Este trabalho se mostrou mais confiável em 4 das 6 classes de Solomon 

quando comparado aos resultados da tese [Alvarenga, 2005]. Também em uma medida 

geral (media total dos desvios), este trabalho apresentou maior confiabilidade nos 

resultados. A confiabilidade do algoritmo pode ser medida através da dispersão dos 

dados. No caso desta análise foi utilizado o desvio padrão. Quando menor o desvio 

padrão, maior é a confiabilidade do modelo. Resumindo, a confiabilidade é o quão 

pouco varia os resultados amostrados em torno do seu valor médio. 

Tabela 17 – Comparação do desvio médio em cada classe de instâncias 

Classe 
Trabalho R1 R2 C1 C2 RC1 RC2 Média total dos 

desvios 
[Alvarenga, 2005] 3,00 8,71 0,00 0,60 10,01 11,04 5,56
[Este trabalho] 4,36 2,34 0,81 0,00 7,48 3,60 3,10
 

A comparação dos resultados relacionados à média da distância total é feita na 

Seção 5.5. 

5.5 Comparação Geral com Trabalhos Relacionados 

A Tabela 18 apresenta uma comparação com os melhores resultados encontrados em 

diferentes pesquisas que otimizam a distância total viajada para o PRVJT, desta vez 
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considerando o número de veículos e as distâncias totais pelos diferente algoritmos em 

cada uma das 6 classes do problema (ao contrário de em cada instância 

individualmente). Nesta tabela, as linhas R1, R2, C1, C2, RC1 e RC2 apresentam os 

números de veículos médios (NVM) e distâncias totais médias (DTM) obtidas para as 

instâncias de cada classe da base de dados de Solomon. Ao final, na linha “Todas as 

classes”, são apresentados os somatórios de veículos (NVA) e distâncias (DTA), 

acumulados em cada trabalho. Os algoritmos que obtiveram os melhores resultados, 

considerando a distância total percorrida, estão destacados em cada classe na Tabela 18. 

Tabela 18 – Comparação entre diferentes trabalhos que priorizam a distância total 

Trabalho 
 

Classe 

[Kilby et Al., 
1999] 

[Riise e 
Stølevik, 1999] 

[De Backer e 
Furmon, 1997] 

[Fraga, 2006] [Alvarenga, 
2005] 

[Este trabalho] 

NV 12,67 13,92 14,17 13,83 13,25 13,33 R1 
DT 1200,33 1211,22 1214,86 1204,42 1183,38 1186,94 
NV 3,00 4,91 5,27 5,18 5,55 5,36 R2 
DT 966,56 917,54 930,18 901,67 899,90 878,79 
NV 10,00 10,56 10,00 10,00 10,00 10,00 C1 
DT 830,75 846,88 829,77 828,38 828,38 828,38 
NV 3,00 3,88 3,25 3,00 3,00 3,00 C2 
DT 592,24 598,70 604,84 589,86 589,86 589,86 
NV 12,13 13,75 14,25 13,38 12,88 13,25 RC1 
DT 1388,15 1399,76 1385,12 1374,29 1341,67 1362,44 
NV 3,38 5,63 6,25 6,13 6,50 6,13 RC2 
DT 1133,42 1055,61 1099,96 1037,74 1015,90 1004,59 

NVA 423 502 508 493 489 488 Todas 
as 

classes DTA 57423 56682 56998 55809 55134 55020 
 

 

Dentre os trabalhos que priorizam a distância total, este trabalho é aquele que 

obteve os melhores resultados acumulados para todas as 56 situações de Solomon 

(Figura 23). 
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Figura 23 – Distância total acumulada para as todas as instâncias de Solomon 

 

Como informações técnicas em torno dos trabalhos em comparação a Tabela 19 

apresenta o processador utilizado, o número de amostras colhidas e o tempo médio de 

execução para cada instância.  

Tabela 19 – Informações técnicas sobre os trabalhos em comparação 

Trabalho Processador Número de 
Execuções 

Tempo médio para 
cada instância 

(minutos) 
[Kilby et Al., 1999] DEC Alpha 3 48 
[Riise e Stølevik, 1999] Pentium, 200 MHz 1 29 
[De Backer e Furmon, 1997] * * * 
[Fraga, 2006] Pentium 4, 2,4GHz 30 13 
[Alvarenga, 2005] Pentium 4, 2,4GHz 3 60 
[Este trabalho] Centrino, 1,7GHz 15 11 

* não foram divulgadas as referentes informações 

Conclusões sobre o tempo de processamento de cada metodologia são 

complexas devido aos diferentes ambientes utilizados em cada simulação. 
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A Tabela 19 também mostra o quanto os trabalhos foram pouco preocupados 

com relação à análise da eficácia e eficiência de seus métodos. Apenas [Kilby et Al., 

1999] e [Alvarenga, 2005] colheram 3 amostras de seus sistemas para cada instância, 

sendo este um número considerado relativamente baixo para ter-se confiança estatística 

na média e no desvio padrão dos resultados. Antes deste trabalho, apenas [Fraga, 2006] 

apresentou execuções suficientes para se ter confiança nas medidas de posição e 

dispersão apresentadas.  

Uma comparação da complexidade computacional dos métodos relacionados, 

incluindo esta dissertação indica que todos trabalham na ordem quadrática em relação 

ao número de consumidores do problema, ou seja, O(n²). Tais trabalhos utilizam ou o 

operador de vizinhança 2-opt, ou o método PFIH, nos quais ambos possuem 

complexidade quadrática [Papadimitriou e Steiglitz, 1982] e [Alvarenga, 2005]. Este 

fator impede diretamente a aplicação de tais algoritmos para instâncias de grande porte, 

pois o tempo de execução crescerá quadraticamente em função ao tamanho do 

problema. No Capítulo 6, esta dissertação estuda o quanto seu operador quadrático OP5 

deve ser aplicado, visando amenizar tal restrição de aplicação em grandes instâncias do 

PRVJT. Tal ajuste não reduz a complexidade para níveis inferiores a O(n²), mas torna o 

método mais ágil sem perder sua qualidade. 

5.6 Sumário do Capítulo 

Este capítulo efetua análises sobre a metodologia proposta nesta dissertação com os 

seguintes guias: (i) comparação com os melhores resultados conhecidos na literatura, 

(ii) avaliação da eficiência do modelo híbrido e (iii) comparação com outros trabalhos 

diretamente relacionados. 

Também é apresentada a base de testes de Solomon, que tem como objetivo 

padronizar as situações de testes, facilitando as comparações entre as diferentes 

metodologias que resolvem os problemas de roteamento de veículos estáticos. Esta 

base, a fim de possuir heterogeneidade, possui 56 diferentes situações de testes. 
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Os resultados desta pesquisa apresentam pontos fracos e fortes, sendo 

distinguidos principalmente pela natureza das situações de Solomon em análise. Para as 

condições nas quais é necessário utilizar poucos veículos para compor as soluções do 

PRVJT, este trabalho se destacou consideravelmente se comparado aos melhores 

resultados conhecidos na literatura. Em compensação, para as situações em que são 

necessários muitos veículos para atender toda a demanda de consumidores, este trabalho 

obteve resultados inferiores. Em uma computação geral, considerando todas as 

instâncias de Solomon, este trabalho superou os resultados alcançados por pesquisas que 

priorizam minimização da distância total para o PRVJT. 

 



 
 
 
 
 
 
 

6  
Arcabouço de Métodos 
Estatísticos para o Ajuste 
Paramétrico do Modelo 
Híbrido Proposto 

Ao longo deste capítulo é apresentado um arcabouço de métodos 
estatísticos para o ajuste paramétrico de sistemas estocásticos, o 
qual é aplicado ao sistema híbrido que resolve o PRVJT. Esta 
aplicação visa exclusivamente o aumento da qualidade do sistema 
em função do ajuste de seus parâmetros. O arcabouço aqui proposto 
pode ser estendido e reutilizado em outros sistemas com 
características estocásticas. 

6.1 Introdução 

A busca pela qualidade de produtos é, de forma geral, uma das áreas mais estudadas em 

diferentes linhas de pesquisa, onde algumas tendências e normas têm se estabelecido na 

literatura. Estas tendências auxiliam as empresas ou pesquisadores a obter seus 

respectivos produtos com maior qualidade, pois a reutilização de técnicas bem 

sucedidas tem se mostrado eficiente na busca pela qualidade de sistemas e processos. 

Para contextualizar tal afirmação, pode-se supor o exemplo do problema de ordenar um 

conjunto de elementos numéricos. Existem diferentes algoritmos resolver tal problema, 
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e ao longo do século XX tais técnicas foram estudadas e se definiu um conjunto de 

características para cada modelo. Nos dias de hoje, sabe-se, para cada caso, qual é o 

algoritmo mais adequado no problema de ordenação de vetores. Em linhas gerais, pode-

se concluir que a reutilização de técnicas já estudadas e conhecidas é uma importante 

ferramenta na busca pela qualidade na resolução de problemas de natureza equivalente. 

 Problemas em diversos formatos e objetivos vêm sendo estudados na literatura a 

fim de se determinar métodos para o alcance da qualidade de cada um deles. A natureza 

dos problemas é vital para a tomada de decisão de como melhorá-los.  

Este trabalho apresenta um arcabouço de métodos estatísticos para facilitar a 

melhoria de algoritmos estocásticos7, que possuem parâmetros ajustáveis. A natureza 

destes algoritmos é a mesma do sistema híbrido proposto neste trabalho. 

Uma característica comum em algoritmos estocásticos são os parâmetros que os 

descrevem. Geralmente, estas metodologias possuem algumas componentes a serem 

ajustadas de acordo com o problema a ser tratado. Este ajuste impacta diretamente na 

qualidade de tais algoritmos, pois estas componentes são utilizadas durante seus 

processos de otimização. 

Este capítulo é motivado pela dificuldade em torno do ajuste paramétrico em 

sistemas estocásticos. Alguns dos métodos que ajustam parâmetros não explicitam suas 

decisões para os novos valores. Os métodos são eficientes para a melhoria dos modelos 

ajustados, mas não para um retorno de conhecimento aos pesquisadores. 

Muitos pesquisadores propõem metodologias para a melhoria da qualidade de 

produtos em sistemas estocásticos. Eibein e Smith, em [Eiben e Smith, 2003], 

descrevem uma taxonomia global de ajuste paramétrico (Figura 24). Eles descrevem 

especificamente para os algoritmos evolucionários, mas sua classificação pode ser 

generalizada para qualquer sistema parametricamente ajustável. A Figura 24 expõe uma 

árvore de derivação dos possíveis tipos de ajustes paramétricos. 
                                                 
7 Os Sistemas estocásticos se destacam na seguinte característica: várias execuções do sistema, com uma 

entrada fixa, não necessariamente geram saídas iguais. Esta característica não determinística existe em 
função de componentes aleatórias nestes tipos de modelos e sistemas. 
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Figura 24 – Taxonomia para o ajuste paramétrico de sistemas estocásticos 

Primeiramente, Eiben e Smith separam a classificação em dois grandes grupos 

de algoritmos: 

• Refinamento paramétrico, que usa os parâmetros constantes durante toda 

a execução; e 

• Controle paramétrico, que ajusta os parâmetros durante a execução do 

sistema. 

O ajuste paramétrico que fixa os parâmetros é instanciado na prática em dois 

grupos:  

• Aqueles que efetuam o ajuste paramétrico manualmente (provavelmente 

a técnica mais utilizada por pesquisadores); 

• Aqueles que ajustam parâmetros por técnicas não-manuais. 

A metodologia deste trabalho ajusta os parâmetros para valores fixos durante 

toda a execução, mas através de métodos estatísticos. O ajuste manual pode promover 

melhorias na qualidade do produto, mas está sujeito a alta experiência do profissional 

com o problema tratado, e também com o modelo estocástico utilizado. 
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Os sistemas que ajustam seus parâmetros durante a execução são classificados 

em três classes: 

• Determinístico, por exemplo, um parâmetro qualquer inicia o algoritmo 

com o valor 3 e após 10 minutos de execução o parâmetro assume outro 

valor, por exemplo, 5. 

• Adaptativo. Podem existir sensores dentro do algoritmo que, ao 

perceberem um determinado comportamento, podem mudar o valor dos 

parâmetros, por exemplo, no Algoritmo Genético (AG), se os indivíduos 

estiverem ficando muito parecidos, ou seja, semelhantes na codificação 

genética, o sistema pode aumentar a taxa de mutação com valores 

previamente determinados para oferecer mais variabilidade à população.  

• Auto-adaptativo. Este é o mais complexo dos métodos, mas utiliza outros 

métodos para “evoluir” os valores dos parâmetros de acordo com a 

evolução do método estocástico. Por exemplo, podem utilizar, além da 

representação dos indivíduos do algoritmo genético, uma representação 

dos parâmetros, e além de evoluir os indivíduos, podem também evoluir 

os valores paramétricos de acordo com a dinâmica do sistema. 

O método mais usado é o ajuste paramétrico antes da execução dos sistemas 

estocásticos. Alvarenga, em [Alvarenga, 2005], utiliza um sistema inteligente baseado 

em Algoritmos Genéticos para determinar melhores valores para os parâmetros do seu 

sistema estocástico que resolve um clássico problema de roteamento de veículos 

dinâmico. 

Alvarenga modela cada indivíduo da população do algoritmo genético 

(regulador dos parâmetros) como um vetor de números reais. Cada componente do vetor 

representa um parâmetro específico do sistema. 



_______________________________________________________________________ 
 

 

87

Quando o sistema é submetido a este otimizador externo de parâmetros, o 

algoritmo genético se encarrega de evoluir os parâmetros iniciais da população para um 

mínimo local adequado.  

Este tipo de ajuste paramétrico é largamente utilizado e descrito na literatura, 

mas possui alguns problemas: 

• Não é possível saber quais são os parâmetros responsáveis pela real 

melhoria do sistema; 

• Não é possível prever um comportamento da qualidade em função dos 

parâmetros; 

• Não é possível saber quais são as correlações paramétricas que são 

capazes de efetuar uma melhoria real na qualidade do sistema. 

Enfim, o sistema evolui e não é possível entender seu comportamento, pois não 

existe um retorno de conhecimento para o pesquisador. 

A Seção 6.2 apresenta o arcabouço proposto para o ajuste paramétrico do 

sistema híbrido deste trabalho; a Seção 6.3 apresenta os resultados da aplicação desta 

metodologia e a Seção 6.6 sumariza este capítulo. 

6.2 Arcabouço Estatístico 

Por definição, um arcabouço é um subsistema para um conjunto de serviços 

relacionados que fornece um guia extensível para aplicações em um domínio [Booch et 

Al., 1999], [Larman, 1999] e [Sauvé, 2005]. 

Um arcabouço é maior que um mecanismo. Pode ser considerado como uma 

micro-arquitetura abrangendo um conjunto de mecanismos que trabalham juntos para 

resolver um problema básico de um domínio comum. Na especificação de um 
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arcabouço, é definido o esqueleto da arquitetura, juntamente com os conectores, guias e 

indicadores para usuários adaptarem o arcabouço ao seu próprio contexto [Booch et Al., 

1999]. 

Os arcabouços fornecem um grau muito elevado de reutilização, pelo fato de não 

definirem componentes específicas, delineando linhas globais em torno do problema, 

neste caso, o ajuste paramétrico. Conseqüentemente, se uma organização está 

interessada em aumentar significativamente o seu nível de reutilização de um método, 

então é crítico enfatizar a criação e utilização de arcabouços [Larman, 1999]. 

 Arcabouços podem ser caracterizados da seguinte maneira: 

• Controlam o fluxo de execução; 

• Definem iterações entre componentes; 

• Provêem o comportamento padrão do método; 

• Garantem a customização do modelo.  

Desta forma, este capítulo apresenta uma guia de métodos estatísticos (Figura 

25) para o ajuste paramétrico de sistemas estocásticos. O ajuste de cada sistema 

necessita estender o arcabouço proposto com suas particularidades, completando a 

necessidade do modelo de ajuste. 
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Figura 25 - Arcabouço proposto para o ajuste paramétrico de sistemas estocásticos 

 

As Seções 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 apresentam cada componente do 

arcabouço proposto na Figura 25. Os resultados da aplicação do arcabouço sobre o 

sistema híbrido proposto neste trabalho são detalhados ao longo da Seção 6.3. 

6.2.1 Seleção dos Parâmetros a Serem Ajustados 

Sistemas estocásticos podem possuir dezenas de parâmetros a serem ajustados. 

Utilizando o conhecimento do pesquisador, sobre quais são os possíveis parâmetros 

ligados à qualidade, deve-se selecionar alguns dos parâmetros do sistema para submetê-

los ao estudo com intermédio do arcabouço. Os parâmetros aqui estudados apresentam 

seus domínios no conjunto dos números reais. 
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6.2.2 Identificação dos Parâmetros Importantes: Análise de 
Variância 

A análise de variância (ANOVA) resume-se em testar a hipótese de que diferentes 

configurações do sistema, variando seus parâmetros, produzem o mesmo efeito 

[Chambers et Al., 1992]. O primeiro passo consiste na formalização da hipótese a ser 

testada. A hipótese (H0) de que não existem diferenças entre os efeitos dos tratamentos 

de um experimento pode ser formalizada do seguinte modo: iH τττ ==== ...210 . 

Onde H0 significa “hipótese de nulidade” e τi representa o efeito do tratamento i, 

que, no caso deste trabalho, representa uma determinada configuração de parâmetros do 

sistema híbrido. 

Para o estudo de cada parâmetro é necessário que o pesquisador defina níveis de 

valores para cada parâmetro a ser estudado. O número de níveis estudados não possui 

limite. É importante que estes níveis estejam bem distribuídos para uma maior 

confiança nos resultados da ANOVA. A escolha dos níveis geralmente é feita através do 

conhecimento do especialista no sistema. 

Estes níveis de cada fator (parâmetro) devem ser combinados, em todas as 

possibilidades, formalizando o planejamento do experimento. Para cada combinação 

possível é necessário que execute o sistema estocástico N vezes (com N > 1) para obter 

uma amostragem do comportamento de cada configuração paramétrica do sistema. 

Quanto maior o número de repetições (N) maior é a precisão do modelo. 

A entrada do método ANOVA é a combinação de todos estes níveis 

paramétricos, repetidos N vezes, indicando a qualidade de cada execução do sistema 

para cada configuração. A partir destas informações, o método ANOVA é capaz de 

informar, com um determinado grau de confiança, quais parâmetros são os 

influenciadores da qualidade do sistema. 
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6.2.3 Identificação das Melhorias: Regressão Linear 

A regressão é uma técnica de análise que utiliza a relação entre duas ou mais variáveis 

quantitativas para determinar um modelo matemático, de forma que o efeito de uma 

variável possa ser previsto através de outra (ou outras variáveis) [Searle, 1971]. Na 

análise de experimentos, o modelo matemático mais empregado para tentar explicar o 

efeito dos tratamentos na variável resposta é o modelo polinomial.  

Com um polinômio gerado na saída da regressão linear pode-se traçar um 

gráfico do comportamento previsto da qualidade do sistema perante o parâmetro 

estudado. 

Desta forma, no eixo das abscissas ficam os valores paramétricos e no eixo das 

ordenadas fica o indicador da métrica de qualidade, que no caso do PRVJT pode ser a 

distância total da solução candidata. 

Quanto maior o grau do polinômio obtido maior é a aproximação do 

comportamento da qualidade do sistema. 

É sugerido neste arcabouço que apenas os parâmetros influenciadores na 

qualidade, identificados na ANOVA, sejam expostos à regressão linear, pois estes 

provavelmente oferecerão um maior ganho de qualidade ao sistema em ajuste. 

 

6.2.4 Ajuste dos Parâmetros 

Com os resultados do método ANOVA, técnicas utilizadas podem até ser retiradas do 

modelo, se a analise de variância não indicar melhora alguma em nenhum nível 

paramétrico estudado. Esta retirada depende da natureza do problema e da natureza da 

técnica estudada. Neste caso vale a avaliação do especialista no problema tratado. 

Já com os resultados da regressão é possível identificar as tendências da 

qualidade visualizando o gráfico gerado pelo polinômio retornado pela regressão linear. 
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Desta forma novos valores paramétricos podem ser estudados ou até mesmo já 

determinados, se o sistema alcançar uma qualidade desejada. 

6.2.5 Analise dos Resultados 

Após a escolha dos novos parâmetros do sistema, através da visualização dos gráficos 

gerados pelo polinômio da regressão linear, o pesquisador deve propor novos valores 

paramétricos. Estes valores podem ser extrapolados ou não aos níveis paramétricos 

estudados. 

O importante é comparar o novo sistema, que possui a nova configuração 

paramétrica, com o sistema utilizado anteriormente. Desta forma pode-se identificar, 

através de medições, se o novo sistema possui qualidade superior ou inferior, quando 

comparado ao antigo sistema, ou se já possui um nível de qualidade desejado para o 

produto final. 

6.3 Resultados Obtidos 

Esta seção apresenta os resultados obtidos do ajuste paramétrico do sistema híbrido 

deste trabalho com o intermédio do arcabouço de métodos estatísticos proposto neste 

capítulo. 

6.3.1 Parâmetros Selecionados 

Foram selecionados três parâmetros do sistema estocástico: 

• P: percentual de aplicação do operador de vizinhança OP5 do RSNM, 

onde o domínio da variável é de 0 a 100: 

• FR: fator de redução da temperatura do RS, onde o domínio da variável é 

de 0 a 1: 
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• TR: temperatura de reaquecimento do RS, onde o domínio da variável 

são os números reais positivos. 

Cada um destes parâmetros foi testado em determinados níveis pré-

estabelecidos. P foi testado com os seguintes valores: 0,1%, 0,2%, 0,3% e 0,4%; FR foi 

testado com: 0,985, 0,990, 0,995 e 0,999; TR foi testado com os valores de temperatura: 

15 e 25. Os níveis foram determinados com a experiência do pesquisador. 

6.3.2 Análise de Variância 

Para o sistema híbrido estudado, a análise de variância indicou que, dos três parâmetros 

estudados, os parâmetros P e FR influenciam na qualidade do sistema. A única 

interação paramétrica que induz uma alteração na qualidade estatisticamente 

significante é entre P e FR (ver Tabela 20). O nível de significância utilizado é de 5%. 

O modelo estudado pela ANOVA combina a influência dos parâmetros isoladamente e 

todas as suas combinações possíveis. 

Tabela 20 - Resumo da Análise de Variância dos parâmetros do Sistema Híbrido 

Fator p-valor 
P 1,163 x 10-11

FR 9,710 x 10-05

TR 0,517474
P:FR 0,008894
P:TR 0,202591
FR:TR 0,457425
P:FR:TR 0,385875

 

Se a coluna p-valor da Tabela 20 for menor que 0,05, a hipótese de nulidade 

(H0) é negada indicando a importância do parâmetro ou interação paramétrica na 

variação da distância final do sistema híbrido. 

Para confirmar a validade da aplicação do método ANOVA foi utilizado o teste 

de Shapiro-Wilk [Royston, 1995] sobre os resíduos. Com 95% de confiança o teste de 
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Shapiro-Wilk indicou normalidade nos resíduos da ANOVA (p-valor = 0,07), validando 

seus resultados. Este é um procedimento necessário para garantir o percentual de 

confiança sobre o método da ANOVA. 

6.3.3 Regressão Linear 

A regressão foi aplicada apenas nos parâmetros que a ANOVA indicou significância 

para a qualidade do sistema: P (Figura 26) e FR (Figura 27). Para interpretação dos 

gráficos, quanto menor o valor do eixo das ordenadas (distância) maior é a qualidade do 

sistema. 

A regressão da Figura 26 indica que o aumento indiscriminado no valor do 

parâmetro P não aumentará a qualidade do sistema. Conhecendo a natureza do modelo, 

pode-se dizer que quanto maior o valor do parâmetro P maior é o tempo de execução do 

sistema, com crescimento quadrático do tempo (esta informação foi extraída através da 

análise de complexidade do operador OP5). Desta forma a regressão linear apresenta 

uma útil informação, pois se pode elevar o valor paramétrico de P até seu valor de 

estabilidade, onde a partir dali o ganho de qualidade é mínimo perante aos acréscimos. 

Decidiu-se utilizar 0,5 como novo valor para o parâmetro P, por meio do qual a 

regressão indica estabilidade da qualidade, com o mínimo de tempo associado, devido a 

alta complexidade do operador OP5 aplicado por intermédio do parâmetro P. 
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Figura 26 - Regressão que indica o comportamento da distância em função do parâmetro 

P através de um modelo quadrático polinomial 
 

 A curva apresentada na Figura 26 é o resultado da regressão sobre o parâmetro 

P, que é matematicamente descrita através da Equação 19. 
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( ) 829,65 + P163,53- P 214,76Pdistância 2 ××=  19 
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Figura 27 - Regressão que indica o comportamento da distância em função do parâmetro 
FR através de um modelo linear polinomial 

 

A curva apresentada na Figura 27 é o resultado da regressão sobre o parâmetro 

FR, e é matematicamente descrita através da Equação 20. 

( ) 818,91+FR-56,6=FRdistância ×  20 

 
Já para a regressão de FR, não foi possível extrair resultados satisfatórios, pois a 

regressão não apresentou 95% de confiança para os polinômios de segundo e terceiro 

graus testados. Desta forma, a Figura 27 apresenta um polinômio de primeiro grau, que 

pode auxiliar o ajuste do parâmetro, mas sem grandes conclusões. Por este motivo, 

decidiu-se utilizar um recurso disponibilizado pelo software R, que efetua a ANOVA, 

para a visualização da qualidade em função da interação paramétrica entre os 

parâmetros P e FR, previamente considerados influenciadores da qualidade. Esta análise 

é apresentada na Figura 28. Com este novo gráfico é possível dizer que com o valor 

paramétrico P = 0,4, o melhor valor para FR é 0,995. Esta análise também é importante 

devido a relevância que a ANOVA informou sobre a interação entre P e FR. Sempre 

que a ANOVA indicar interações influenciadoras na qualidade é interessante, ou efetuar 

regressões nos dois parâmetros simultaneamente, ou estudar o impacto de ambas sobre a 

média da qualidade, como feito neste trabalho. 
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Figura 28 - Média da distância do sistema em função da interação dos parâmetros P e FR 

6.3.4 Resultados Obtidos com o Ajuste Paramétrico 

Como plano de comparação entre as duas abordagens (ajuste manual e ajuste com 

auxílio do arcabouço proposto), este trabalho recolheu uma amostra de 30 execuções 

para cada abordagem. 

Como forma de comparação dos sistemas (novo e antigo), foi estabelecido que 

seria avaliada a eficácia e eficiência de cada modelo, podendo ser observadas através da 

média e do desvio padrão, respectivamente. 

Outro artifício para auxiliar a comparação dos dois sistemas é o intervalo de 

confiança de seus resultados, que fornece informações visuais sobre suas respectivas 

qualidades. 

6.3.4.1 Média e Desvio Padrão 

Tabela 21 - Média e Desvio Padrão para comparação dos dois Sistemas em Análise 

 Antigo Sistema Novo Sistema 
Média 821,32 783,42 
Desvio Padrão 13,52 4,77 
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Através dos resultados apresentados na Tabela 21, pode-se concluir que o sistema 

ajustado com auxílio do arcabouço estatístico alcançou uma maior qualidade e robustez 

para resolver o problema em questão. 

6.3.4.2 Intervalo de Confiança 

A Figura 29 apresenta o intervalo de confiança dos dois sistemas (antigo e novo), que 

representam os ajustes manuais e por intermédio do arcabouço estatístico, 

respectivamente. É fácil perceber que a nova configuração apresenta uma melhor 

eficácia e eficiência se comparada à configuração paramétrica antiga do sistema. Na 

Figura 29, as barras verticais representam os intervalos de confiança das respostas de 

ambas configurações apresentadas, manual ou através do arcabouço, em função da 

variável medida (distância total). As amplitudes das barras representam a distribuição de 

probabilidades em torno da média, que é apresentada neste gráfico pelo traço médio. 

Com 95% de confiança, os resultados de cada sistema devem estar dentro de seu 

respectivo intervalo, em suas diversas execuções. Como a qualidade neste problema é 

inversamente proporcional a distância total viajada, a configuração pelo arcabouço se 

apresentou mais robusta e confiável, oferecendo uma melhor média e amplitude nas 

respostas do sistema.  
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Figura 29 - Intervalos de confiança para as duas configurações paramétricas 
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6.3.4.3 Teste-t 

O teste-t sobre as amostras dos dois sistemas em comparação mostrou, com 95% de 

confiança, que a melhoria alcançada é estatisticamente significante. 

6.4 Comparações 

Visando comparar diferentes metodologias para o ajuste paramétrico de sistemas 

estocásticos, esta seção traça, em linhas gerais, algumas vantagens e desvantagens de 

cada metodologia. 

São comparadas a metodologia proposta neste trabalho e a metodologia de se 

ajustar parâmetros com sistemas inteligentes, onde um exemplo foi apresentado na 

Seção 6.2.  

6.4.1 Reuso da Metodologia 

 

Para efetuar novos ajustes paramétricos por intermédio de sistemas inteligentes como o 

Algoritmo Genético, por exemplo, não é necessário muito esforço humano, e sim 

computacional. O procedimento é apenas reaplicar o algoritmo genético no sistema 

estocástico que novos parâmetros otimizados são apresentados. 

Para a metodologia proposta por este trabalho, que utiliza métodos estatísticos, é 

necessário um maior esforço humano para redefinir fatores e níveis que serão analisados 

pela ANOVA e, posteriormente, pela regressão linear. É necessário também um esforço 

para interpretação dos resultados apresentados pelos métodos. 

6.4.2 Refinamento dos Modelos 

O arcabouço estatístico, quando aplica o método ANOVA, dispõe de informações 

importantes sobre o impacto dos níveis estudados para cada parâmetro (fator). Esta 
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análise pode mostrar que em nenhum nível estudado o parâmetro impacta diretamente 

na qualidade do sistema. Esta característica pode auxiliar pesquisadores e 

desenvolvedores na eliminação de técnicas que estejam sendo usadas em seus modelos, 

até então sem sucesso. 

Este retorno de conhecimento não é possível quando se usa um sistema 

inteligente de ajuste paramétrico, como o exemplo baseado no algoritmo genético, pois 

tal não detecta estas anomalias nos modelos estudados.  

Outras formas de realimentação de conhecimento podem ser obtidas através de 

arcabouço estatístico. Um exemplo desta realimentação é a informação descrita pela 

regressão sobre o parâmetro P. Nesta regressão foi possível identificar que o aumento 

indiscriminado de seu valor não elevaria a qualidade do sistema estocástico, alcançando 

uma estabilidade a partir de alguns valores paramétricos. 

6.5 Resultados Completos 

Este capítulo apresenta o ajuste paramétrico do SH utilizando-se uma (RC208), das 56 

instâncias de Solomon. O Apêndice A apresenta os resultados completos do sistema 

ajustado, para todas as instâncias de Solomon, comparando-o com a antiga configuração 

paramétrica. 

6.6 Sumário do Capítulo 

Este capítulo apresentou uma hibridização de métodos estatísticos para melhoria da 

qualidade do sistema híbrido proposto nesta dissertação. 

Métodos estatísticos foram combinados para prover uma seqüência de melhoria 

da qualidade do sistema: Avaliação, Adaptação e Verificação. 
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A avaliação é feita por intermédio da Análise de Variância, que indica quais 

parâmetros são responsáveis pela variação na qualidade do sistema. A adaptação dos 

parâmetros é feita após a análise de regressões lineares executada sobre os parâmetros 

considerados importantes para a qualidade, indicados anteriormente pelo método de 

análise de variância. Após a análise dos polinômios identificados pelas regressões 

lineares, foi possível verificar quais são as tendências paramétricas para aumentar a 

qualidade do produto. 

Através deste ajuste paramétrico, pode-se concluir, estatisticamente, que a 

metodologia proposta é capaz de elevar a qualidade de produtos em sistemas 

estocásticos com parâmetros ajustáveis.  

O arcabouço descrito neste capítulo é genérico o suficiente para ser reutilizado 

em outros sistemas estocásticos, podendo também ser estendido com a substituição e 

adição de outros métodos, estatísticos ou não, para a melhoria da qualidade de produtos. 

Para o sistema híbrido, o arcabouço foi capaz de aumentar a eficácia e a 

eficiência do modelo híbrido estudado. 

 



 
 
 
 
 
 
 

7  
Conclusões 

Este capítulo apresenta as principais contribuições em torno desta 
dissertação (Seção 7.1), os resultados alcançados (Seção 7.2), as 
principais limitações dos métodos propostos (Seção 7.3), e propostas 
de trabalhos futuros (Seção 7.4). 

7.1 Principais Contribuições 

O modelo proposto nesta dissertação apresentou um algoritmo híbrido que tem como 

objetivo resolver o Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo 

(PRVJT), ou seja, criar um conjunto de rotas veiculares para o atendimento da demanda 

de um grupo de consumidores. Foi considerada a minimização da distância total 

percorrida como objetivo do PRVJT. A distância total é computada através do 

somatório da distância percorrida por cada veículo da solução. Para resolver o 

problema, utilizou-se um modelo híbrido que combina diferentes técnicas de 

otimização. O modelo é baseado no (i) Recozimento Simulado Não Monotônico, que é 

uma extensão do método Recozimento Simulado, mas efetua algumas elevações na 

temperatura do sistema no decorrer da otimização para “fugir” dos conhecidos mínimos 

locais, (ii) Subida na Encosta, que é executada ao fim do Recozimento Simulado com o 

intuito de garantir que a solução candidata está estacionada em um ponto de mínimo, 

sem a capacidade de melhoria em sua vizinhança e (iii) o Reinício Aleatório, que 

garante que o Recozimento Simulado e a Busca Local sejam executadas múltiplas vezes 
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para reduzir a variabilidade do modelo. Dentre todos os reinícios, é considerado aquele 

que obtiver a melhor solução candidata ao problema. 

Como base de testes, foram utilizadas as instâncias de Solomon, que fornece 56 

situações heterogenias com 100 consumidores cada. Com a utilização desta base, pôde-

se comparar diretamente os resultados do modelo proposto nesta dissertação com outras 

metodologias que resolvem o PRVJT. 

O Recozimento Simulado (RS) utiliza o algoritmo Push-Forward Insertion 

Heuristic (PFIH) para criar a primeira solução candidata ao problema, ou seja, a solução 

de partida do modelo. O PFIH é uma heurística construtiva que é utilizada em diversos 

trabalhos para se iniciar a busca por boas soluções do PRVJT. O RS utilizado possui 

cinco operadores de vizinhança, sendo eles: swap, insert, scramble, inversion e OP5. Os 

quatro primeiros operadores podem ser encontrados na literatura como operadores de 

mutação para o algoritmo genético, que possuem a capacidade de encontrar uma 

solução x’ na vizinhança de um ponto x no espaço de buscas. O quinto operador utiliza 

o mecanismo do método PFIH que é capaz de localizar a melhor posição de inserção de 

um consumidor na solução atual. Os quatro primeiros operadores possuem 

complexidade O(1) e o quinto possui complexidade O(n²). Na tentativa de fugir de 

mínimos locais, o RS foi estendido para o Recozimento Simulado Não Monotônico 

(RSNM), que efetua leves acréscimos na temperatura do sistema quando a temperatura 

atinge valores considerados baixos. Desta forma, o método fica carente de uma busca 

local ao final de sua execução, que é uma tendência comum ao final do RS e, por este 

motivo, após o término do RSNM é aplicada a melhor solução encontrada, o método de 

Subida na Encosta (SE), ou seja, uma busca local. Estudos preliminares nesta pesquisa 

mostraram que é melhor se executar o RS com poucas iterações diversas vezes, e aceitar 

a melhor solução do que utilizar um RS com muitas iterações. Por este motivo, o 

conjugado RSNM e a SE é executado múltiplas vezes e é considerada aquela iteração 

que produzir a melhor solução. Este método iterativo é conhecido na literatura como 

Reinício Aleatório e possui a característica de reduzir a variabilidade nas respostas dos 

sistemas inteligentes. 
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Para o ajuste paramétrico do modelo híbrido, foi proposto um arcabouço de 

métodos estatísticos, que une as técnicas Análise de Variância, para identificação dos 

parâmetros que influenciam na qualidade, Regressão Linear, para identificação da 

qualidade em função do parâmetro estudado, Teste-T e Intervalo de Confiança, para 

verificação da qualidade do novo sistema com os parâmetros ajustados. 

Foi estudada a qualidade do sistema em função de três parâmetros através do 

arcabouço estatístico definido nesta dissertação. O percentual de aplicação P do 

operador de vizinhança OP5 e o quão lento o Recozimento Simulado reduz sua 

temperatura (fator de redução – FR) foram os parâmetros apontados pela análise de 

variância como os principais responsáveis, dentre os parâmetros estudados, pela 

variação da qualidade. Desta forma, foi aplicada uma regressão linear sobre tais 

parâmetros e verificou-se a tendência da qualidade em função dos mesmos. Assim, foi 

possível redefinir valores paramétricos, gerando um novo sistema híbrido ajustado. 

Dentro deste contexto, foram comparados os sistemas, antigo e novo, para identificar se 

a nova configuração melhorou a qualidade do sistema.  

7.2 Resultados Alcançados 

Como principal objetivo alcançado, esta dissertação produziu um eficiente 

modelo para a resolução do Problema de Roteamento de Veículos com Janela de 

Tempo. 

O modelo híbrido deste trabalho, se comparado às melhores marcas já 

estabelecidas por diversos pesquisadores, melhorou ou igualou 37 das 56 instâncias 

estudadas na computação da distância total como objetivo principal, ou seja, 66,07% 

dos casos. 19 novas melhores marcas foram estabelecidas por esta pesquisa para as 

instâncias de Solomon (33,93%). 

 Fica claro, através dos resultados, que a metodologia aqui proposta é mais 

indicada quando a demanda necessita de poucos veículos para seu atendimento, sendo 
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que cada veículo atende uma quantidade maior de consumidores. Neste caso, este 

trabalho igualou ou superou 100,00% das melhores marcas já estabelecidas, superando 

em 70,37% e igualando em 29,63%. Na situação oposta, na qual geralmente os veículos 

possuem pouca capacidade ou a demanda de cada consumidor é alta demais, 

necessitando assim muitos veículos para atender toda a necessidade, esta metodologia se 

mostrou inferior a outros métodos encontrados na literatura. Em apenas 34,48% das 

instâncias este trabalho igualou as melhores marcas estabelecidas e em nenhuma 

instância foi capaz de superar as pesquisas anteriores. Estes resultados mostram 

claramente onde o sistema híbrido se tornou especialista na resolução do PRVJT. 

Em uma computação geral das instâncias estudadas, este trabalho é aquele que 

obteve os melhores resultados acumulados, se comparado aos trabalhos que priorizam a 

distância total para o PRVJT, seguido bem próximo da pesquisa [Alvarenga, 2005], que 

se mostrou em situação oposta, ou seja, especialista em ocasiões nas quais veículos 

atendem um pequeno número de consumidores e são necessários muitos veículos para 

atender toda a demanda. 

7.3 Limitações do Trabalho  

Como este trabalho faz uso de componentes que possuem complexidades 

quadráticas, ou seja, O(n²), a aplicação do mesmo não é aconselhada para situações que 

envolvam um número considerável de consumidores. As componentes quadráticas do 

SH estão na criação da solução inicial, através do algoritmo PFIH, e em um de seus 

cinco operadores que buscam soluções vizinhas do RSNM, denominado OP5.  

Já para o arcabouço apresentado, a limitação está no estudo de várias variáveis 

em um mesmo ajuste. Embora o sistema esteja preparado para indicar quais interações 

paramétricas são, de fato, relevantes para a qualidade, o ajuste de muitas variáveis pode 

se tornar um trabalho manual árduo por possuir alto índice de interação humana. 

Pesquisas podem ser desenvolvidas no sentido de automatizar os procedimentos 

manuais do arcabouço. 
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7.4 Trabalhos Futuros 

Em aplicações reais, na maioria das vezes, têm-se componentes dinâmicas envolvidas 

ao problema de roteamento de veículos, ou seja, a demanda ou ambiente pode mudar no 

decorrer do atendimento dos consumidores. Estas mudanças podem estar relacionadas 

com: novos pedidos, cancelamento de pedidos, indisponibilidade de veículos ou vias, 

engarrafamentos etc. 

Como principal motivação de trabalhos futuros tem-se que, atualmente, a 

maioria das pesquisas não estuda o Problema de Roteamento de Veículos Dinâmicos 

(PRVD) com características reais relacionadas ao tempo de viagem e não consideram 

que os veículos se movimentam de forma não-determinística, ou seja, não é possível 

saber com exatidão onde um veículo estará em um determinado instante de tempo. Com 

isso podem ser alcançadas importantes contribuições em futuros trabalhos. 

Outra motivação, em um plano secundário é a inexistência de convenções, 

principalmente relacionadas à como se avaliar a performance de um despacho 

otimizador do PRVD. Questões como esta, criam a necessidade da definição de um 

arcabouço de métricas de avaliação para soluções do PRVD. 

É de fundamental interesse que seja produzido um simulador de ambientes, no 

qual este apresente a representação do mundo com estradas, veículos, demandas e 

depósitos. Com este ambiente virtual pode-se, facilmente, aproximar as pesquisas dos 

PRVs às aplicações reais de roteamento. Tempos de viagens variados, não podendo ser 

previstos com exatidão pelos sistemas de despacho, criarão novas demandas na pesquisa 

de roteamento, nas quais será necessário inserir componentes inteligentes aos modelos 

para a alocação com qualidade desta frota veicular. O PRV estático, como o caso desta 

dissertação, terá importante destaque na criação das alocações iniciais dos veículos, que 

podem ser calculadas com as demandas iniciais, antes dos mesmos estarem em 

movimento. Neste tipo de arquitetura apresentada, o PRV estático, como é o caso do 

PRVJT, tem fundamental importância tanto criação da solução inicial, antes da partida 

dos veículos, quanto no decorrer do processo. Pode-se considerar que, enquanto não 
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houver mudanças de demanda ou de ambiente, o tratamento do PRVD é idêntico ao 

tratamento de um PRV estático. Por este motivo, é necessário se criar eficientes 

metodologias para o PRV estático, para depois criar um modelo que aborde 

características dinâmicas do problema. 
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Apêndice A:  
Resultados Experimentais Completos 
do Arcabouço Estatístico 
 

Este apêndice apresenta resultados completos para as 56 instâncias de Solomon após o 

ajuste paramétrico do sistema híbrido (SH) apresentado no Capítulo 6. 

Resultados e Comparações 

Da Tabela 22 até a Tabela 27 são comparados os resultados do ajuste através do 

arcabouço estatístico com os resultados ajustados manualmente. Os resultados são expressos em 

função da distância total. 

Tabela 22 – Comparação: abordagem manual e abordagem estatística para classe R1 

 Ajuste Manual:  Ajuste estatístico: 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio  

padrão (s) 
R101 1644,4 1,3 1644,3 1,1 
R102 1478,7 2,8 1477,7 3,6 
R103 1227,2 2,8 1225,2 1,7 
R104 1000,7 5,0 995,0 7,2 
R105 1369,6 3,7 1372,5 0,5 
R106 1251,0 4,3 1249,5 5,2 
R107 1088,1 4,2 1093,2 2,0 
R108 958,1 3,9 956,4 2,8 
R109 1161,8 5,4 1159,5 2,0 
R110 1103,0 8,1 1101,7 16,9 
R111 1061,8 5,4 1062,6 3,0 
R112 980,6 5,4 974,0 4,8 
Média 1193,8 4,4 1192,6 4,2 
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Tabela 23 – Comparação: abordagem manual e abordagem estatística para classe R2 

 Ajuste Manual:  Ajuste estatístico: 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio  

padrão (s) 
R201 1152,3 4,7 1173,1 3,9 
R202 1042,1 2,0 1041,4 0,4 
R203 876,4 2,3 882,1 0,0 
R204 737,3 1,0 737,1 0,0 
R205 956,5 2,4 957,9 3,2 
R206 885,3 1,2 888,2 0,2 
R207 802,4 3,9 799,4 1,4 
R208 706,9 0,9 706,8 0,2 
R209 862,6 3,6 859,9 0,4 
R210 913,0 1,1 915,5 6,2 
R211 759,9 2,6 757,3 0,6 
Média 881,3 2,3 883,5 1,5 

 
Tabela 24 – Comparação: abordagem manual e abordagem estatística para classe C1 

 Ajuste Manual:  Ajuste estatístico: 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio  

padrão (s) 
C101 828,9 0,0 828,9 0,0 
C102 828,9 0,0 828,9 0,0 
C103 828,1 0,0 828,1 0,0 
C104 827,5 7,3 824,8 0,0 
C105 828,9 0,0 828,9 0,0 
C106 828,9 0,0 828,9 0,0 
C107 828,9 0,0 828,9 0,0 
C108 828,9 0,0 828,9 0,0 
C109 828,9 0,0 828,9 0,0 
Média 828,7 0,8 828,4 0,0 
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Tabela 25 – Comparação: abordagem manual e abordagem estatística para classe C2 

 Ajuste Manual:  Ajuste estatístico: 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio  

padrão (s) 
C201 591,6 0,0 591,6 0,0 
C202 591,6 0,0 591,6 0,0 
C203 591,2 0,0 591,2 0,0 
C204 590,6 0,0 590,6 0,0 
C205 588,9 0,0 588,9 0,0 
C206 588,5 0,0 588,5 0,0 
C207 588,3 0,0 588,3 0,0 
C208 588,3 0,0 588,3 0,0 
Média 589,9 0,0 589,9 0,0 

 
Tabela 26 – Comparação: abordagem manual e abordagem estatística para classe RC1 

 Ajuste Manual:  Ajuste estatístico: 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio  

padrão (s) 
RC101 1654,6 5,9 1654,5 5,6 
RC102 1483,6 2,8 1485,7 6,0 
RC103 1325,8 9,9 1331,8 2,5 
RC104 1169,7 6,4 1174,8 2,8 
RC105 1550,4 8,1 1543,8 18,2 
RC106 1403,0 10,3 1398,5 5,8 
RC107 1259,7 7,5 1257,8 5,2 
RC108 1158,2 8,9 1162,6 3,0 
Média 1375,6 7,5 1376,2 6,1 

 
Tabela 27 – Comparação: abordagem manual e abordagem estatística para classe RC2 

 Ajuste Manual:  Ajuste estatístico: 

Instância Média ( x ) Desvio 
padrão (s) Média ( x ) Desvio  

padrão (s) 
RC201 1273,6 5,8 1287,1 9,6 
RC202 1099,3 1,6 1117,3 1,3 
RC203 933,9 4,9 926,8 0,0 
RC204 788,4 1,8 786,4 0,0 
RC205 1159,2 2,0 1157,6 0,1 
RC206 1062,0 5,6 1067,1 2,8 
RC207 971,8 4,1 978,5 6,9 
RC208 785,5 3,0 779,5 1,0 
Média 1009,2 3,6 1012,5 2,7 
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Figura 30 – Comparação: desvio padrão para os diferentes ajustes sumarizados por classe 

 
Através da Figura 30 pode-se concluir que o SH se tornou mais confiável utilizando o 

novo ajuste paramétrico se comparado ao ajuste manual. Em cinco das seis classes da 

base de testes de Solomon, a medida de dispersão (desvio padrão) apresentou menor 

valor, ou seja, maior confiabilidade. A única classe que os dois apresentaram o mesmo 

desvio (classe R2), ambos os valores foram 0, ou seja, o melhor possível. 

Comparando as médias nas diferentes configurações para cada classe de 

Solomon, os resultados foram:  

• Em três classes, a configuração manual apresentou melhor média que a 

configuração estatística; 

• Em duas classes o ajuste estatístico foi melhor que o manual; e  

• Em uma classe foram equivalentes.  

O arcabouço demonstrou uma especialização na instância utilizada para ajuste 

(RC208). Para o restante da base de testes a metodologia melhorou a confiabilidade, 

mas piorou em qualidade. Na tentativa de melhorar os resultados do arcabouço, pode-se 
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efetuar novos ajustes utilizando instâncias das classes na qual o arcabouço se mostrou 

ineficiente. 






