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RESUMO
Problemas integrados permitem reduzir o custo global de processos de tomada de de-

cisões. Neste trabalho é estudada a integração do problema de roteamento de veı́culos com o pro-
blema de empacotamento bidimensional. Para tanto, considera-se uma formulação do problema
integrado e propõem-se sua resolução usando o LocalSolver. O LocalSolver é um software de
propósito geral para problemas de programação matemática que usa busca local com busca em
vizinhança, recozimento simulado, movimentos autônomos e técnicas comumente empregadas para
resolver problemas de otimização combinatória. Experimentos numéricos foram realizados sobre
instâncias de diferentes dimensões e os resultados foram comparados com uma heurı́stica recente
da literatura. Os resultados mostram que o LocalSolver tem um desempenho muito bom quando
as restrições de empacotamento são fáceis de serem atendidas, todavia por ser um solver genérico,
não consegue ser competitivo com heurı́sticas especializadas para o problema em estudo.

PALAVRAS CHAVE. Problema de Roteamento de Veı́culos, Problema de Empacotamento
Bidimensional, LocalSolver.

L&T - Logı́stica e Transportes, PM - Programação Matemática.

ABSTRACT
Integrated problems can help to decrease the global cost of decision making processes.

In this work we study the combination of the vehicle routing problem with a two-dimensional pac-
king problem. Therefore, we formulate and solve the integrated problem with the LocalSolver. The
LocalSolver is a software of general purpose for mathematical programming problems, which uses
local search with neighborhood search, simulated annealing, autonomous moves, and techniques
employed commonly to solve combinatorial optimization problems. Numerical experiments are
done on benchmark instances of different sizes and the results are compared with a recently deve-
loped heuristic from the literature. The results show that the LocalSolver has a good performance
when the packing constraints are easy to be satisfied, however as it is a generic purpose solver, it is
not competitive when comparing with specialized heuristics for the problem under consideration.

KEYWORDS. Vehicle Routing Problem, Two-dimensional Packing Problem, LocalSolver.

L&T - Logistic and Transportation, MP - Mathematical Programming.
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1. Introdução
Diversos problemas de otimização em logı́stica são NP-Difı́ceis [Garey e Johnson, 1979],

de forma que não se espera obter algoritmos exatos de tempo polinomial para resolvê-los. Por isso,
tem sido comum o emprego de heurı́sticas e meta-heurı́sticas para sua resolução.

Alguns desses problemas consistem na determinação de rotas para veı́culos que trans-
portam mercadorias [Kumar e Panneerselvam, 2012; Vidal et al., 2013]. Além disso, em várias
situações é preciso também tratar o empacotamento das mercadorias, que pode ter mais de uma di-
mensão relevante como, por exemplo, paletes ou caixas [Wäscher et al., 2007; Bortfeldt e Wäscher,
2013]. Embora fortemente relacionados, eles vinham sendo tratados até muito recentemente de
forma independente, ou seja, sem considerar a tomada de ambas as decisões simultaneamente [Iori
et al., 2007].

A partir da integração do problema de roteamento de veı́culos com o problema de empa-
cotamento de itens surge o Problema de Roteamento de Veı́culos com restrições de Empacotamento
(PRVE). No PRVE busca-se determinar rotas de custo mı́nimo para veı́culos, em que os itens dos
clientes na rota são empacotados dentro do veı́culo de carga, geralmente considerando duas ou três
dimensões. Aplicações práticas, em geral, têm considerado o transporte e a entrega de mercadorias
em caminhões e navios de carga [Junqueira e Morabito, 2015].

Uma revisão dos trabalhos que resolveram o PRVE pode ser encontrada em [Iori e Mar-
tello, 2013; Perboli et al., 2014]. Dentre as estratégias mais utilizadas para a sua resolução, destacam-
se as heurı́sticas e meta-heurı́sticas, capazes de resolver instâncias de grande porte em pouco tempo
computacional, trazendo competitividade para as empresas que as utilizam.

[Leung et al., 2013] propuseram uma heurı́stica baseada em Recozimento Simulado com-
binada com uma busca local e mais seis algoritmos de empacotamento, permitindo melhorar diver-
sos resultados da literatura. [Bortfeldt e Hombergerb, 2013] apresentaram uma heurı́stica que, no
primeiro passo, empacota os itens e, em um segundo passo, determina rotas de menor custo que
respeitam o empacotamento do passo inicial. Restrições como janela de tempo e evitar o remane-
jamento da carga foram consideradas. Uma busca Tabu guiada e uma combinação entre GRASP e
busca local evolucionária foram propostas por [Zachariadis et al., 2009] e [Duhamel et al., 2011],
respectivamente.

Uma estratégia hı́brida, que combina um algoritmo de enxame artificial de abelhas e seis
heurı́sticas para empacotamento e roteamento, foi desenvolvida por [Ruan et al., 2013]. Recen-
temente, [Junqueira e Morabito, 2015] combinaram heurı́sticas do problema de roteamento e do
problema de empacotamento, baseadas em busca local e construção de rotas, para construir es-
tratégias mais elaboradas para o PRVE. Além disso, os autores também desenvolveram estratégias
baseadas no Recozimento Simulado, que foram testadas em casos reais de uma empresa de trans-
porte. [Wei et al., 2015] propuseram uma heurı́stica de busca em vizinhança variável. Os autores
conseguiram melhorar resultados anteriores publicados na literatura.

O uso de algoritmos exatos para o PRVE é restrito à resolução de instâncias peque-
nas e médias. [Iori et al., 2007] apresentaram um algoritmo Branch-and-Cut capaz de resolver
otimamente instâncias com até 35 clientes e 100 itens. Variantes relacionadas ao Problema do
Caixeiro Viajante foram investigadas por [Carrabs et al., 2007], que propuseram um algoritmo
Branch-and-Bound que permitiu resolver na otimalidade instâncias com até 15 clientes. [Petersen e
Madsen, 2009] desenvolveram alguns modelos de programação linear inteira, combinando-os com
heurı́sticas.

Este trabalho considera o PRVE em que os itens dos clientes são paletes, ou seja, têm a
forma retangular e, assim, devem ser empacotados sem sobreposição e respeitando as dimensões do
recipiente formado pela superfı́cie retangular do veı́culo. Os paletes não podem ser empacotados
uns sobre os outros por questões de fragilidade da carga ou pelas limitações dos equipamentos
usados durante o carregamento do veı́culo, e, por isso, devem ser organizados somente lado a lado.
O problema estudado também considera que os itens não precisam ser organizados conforme a
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rota de entrega. Logo, pode-se realizar o remanejamento da carga durante a entrega. Esta situação
caracteriza a versão irrestrita do PRVE, conforme aponta [Iori e Martello, 2010].

O objetivo é formular e resolver a versão irrestrita do PRVE utilizando o LocalSolver, que
consiste em um solver de programação matemática hı́brida que combina busca local, propagação de
restrições e inferência com técnicas de programação linear inteira. De acordo com a literatura, este
solver permite construir uma formulação elástica para o problema, ou seja, que não restringe em de-
masiado as variáveis de decisão e, assim, boas soluções podem ser encontradas muito rapidamente
sobressaindo-se sobre outros solvers de programação linear inteira [Benoist et al., 2011].

O trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta uma descrição formal
para a versão do PRVE considerada neste trabalho; a Seção 3 discute como o PRVE em estudo foi
formulado dentro do LocalSolver apresentando detalhes de sua implementação; os resultados são
apresentados e discutidos na Seção 4, em que o LocalSolver foi comparado com uma heurı́stica
recente da literatura que trata a mesma versão do PRVE. Por fim, as conclusões e direções para
trabalhos futuros são dadas na Seção 5.

2. Descrição do PRVE
No PRVE estudado são dados: um grafo não orientado G = (V,E), em que 1, . . . , n

representam os clientes e 0 é o depósito, todos em V , e e ∈ E, com e = {i, j} para i, j ∈ V ,
representa as arestas; um custo não-negativo ce é atribuı́do a cada aresta e ∈ E;K veı́culos idênticos
com capacidade de peso Q e superfı́cie retangular representando um recipiente B = (Bx, By), em
que Bx é a largura e By é o comprimento; e, listas de itens Lv para cada cliente v ∈ V , em que
cada item b ∈ Lv tem peso pb e dimensões (xb, yb), tal que o conjunto de todos os itens, para todos
os clientes, está em I , ou seja, I = {b ∈ Lv|∀v ∈ V \{0}}. Assume-se que as dimensões dos itens
e do recipiente sejam valores inteiros e, não o sendo, sem perda de generalidade, realiza-se uma
mudança apropriada de escala.

O objetivo é encontrar um conjunto de rotas C = {C1, . . . , Ck} e um empacotamento
P = {P1, . . . ,Pk} tal que: algumas rotas podem ser vazias, ou seja, não é necessário utilizar todos
os veı́culos de carga, bem como se pode ter rotas que atendem apenas um cliente; cada rota não
vazia em C é servida por um único veı́culo, que inicia e termina no depósito, e tem sua capacidade
de cargaQ respeitada; cada cliente v ∈ V está contido em somente uma rota de C; todos os itens Lv

do cliente v devem ser organizados e entregues por completo pelo veı́culo que vai visitá-lo; Pi é o
empacotamento de todos os itens dos clientes na rota não vazia Ci, tal que quaisquer dois itens não
se sobrepõe, os itens são empacotadas de forma ortogonal aos lados deB e com orientação fixa (isto
é, não é permitida rotação), as dimensões do recipiente B são respeitadas e os itens não precisam
ser organizados conforme a sequência dos clientes na rota, ou seja, pode ocorrer o remanejamento
de itens durante a operação de descarregamento nos clientes; e, o custo do roteamento C, dado por
c(C) =

∑k
i=1

∑
e∈Ci

ce, é mı́nimo.
Convém destacar que no PRVE em estudo, caso o custo de todas as arestas sejam nulos,

o problema se resume ao Problema de Empacotamento em Bins, na sua versão bidimensional. Por
outro lado, quando o espaço do recipiente for suficiente para arranjar todos os itens da rota, tem-se
o Problema de Roteamento de Veı́culos Capacitados.

Observa-se que para cada rota não vazia de C existe um subproblema de empacotamento
associado em P , que é conhecido na literatura por Problema de Empacotamento Ortogonal Bidi-
mensional. Este problema vem sendo investigado de forma independente pela literatura, em que
[Fekete et al., 2007] desenvolveram uma abordagem baseada em grafos de intervalo; [Clautiaux
et al., 2007] propuseram algoritmos branch-and-bound; [Clautiaux et al., 2008] apresentaram um
algoritmo de programação por restrições com regras para a propagação de restrições sobre proble-
mas de escalonamento; [Mesyagutov et al., 2012] consideraram novas regras para a ramificação
e poda no algoritmo de [Clautiaux et al., 2008]; e, [Côté et al., 2014] que consideram a inclusão
da restrição de ordem de descarregamento e o desenvolvimento de limitantes baseados em versões
relaxadas de problemas de empacotamento.
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3. Otimização com o LocalSolver
O LocalSolver1 consiste em um solver de programação matemática que integra distintos

métodos de busca local e em vizinhança combinados com técnicas de propagação de restrições e
de programação linear, inteira e não linear. A versão 1.x deste solver foi apresentada em [Benoist
et al., 2011] como uma “caixa-preta” para resolver problemas de otimização, incluindo aqueles
com restrições e objetivo não lineares. O projeto iniciou em 2007 com o LocalSolver disponı́vel de
forma gratuita sob uma licença do tipo BSD (Berkeley Software Distribution).

Por ser baseado em busca local (local search), que consiste em aplicar iterativamente
movimentos sobre uma solução visando melhorar seu valor, a versão 1.x do LocalSolver usa uma
busca descendente com a aplicação de movimentos autônomos. Inicialmente, o modelo é trans-
formado em um grafo direcionado acı́clico, em que as variáveis são as raı́zes e as folhas contêm
as restrições e objetivos avaliados. Os movimentos modificam o valor das variáveis conforme o
domı́nio de cada uma e propagam tais modificações sobre o grafo. Além disso, os movimentos são
escolhidos de forma aleatória a partir de uma distribuição não uniforme, a qual é corrigida a partir
de um feedback constante sobre as melhoras e pioras no valor da solução.

Na versão 1.x, os movimentos partem do princı́pio de trocas aleatórias no valor de τ
variáveis de decisão. O LocalSolver foi projeto para extrair movimentos autônomos a partir da
estrutura do modelo inserido, como movimentos que possibilitem trocar o valor das variáveis em
uma restrição ao mesmo tempo que a factibilidade da restrição é mantida.

Em [Gardi et al., 2014], os autores reportarem que a versão 3.1 conta também com movi-
mentos para explorar pequenas vizinhanças complexas, similar aos movimentos do tipo 3, 4, 5-opt
para o problema do Caixeiro Viajante. Assim, ao mudar o valor de algumas variáveis, corrige-se o
valor de outras variáveis para que as restrições ainda continuem satisfeitas. Outras caracterı́sticas in-
cluem: trabalhar com busca em vizinhança como sendo a estratégia global de busca, em detrimento
a utilizar uma busca sobre uma árvore, que acaba resultando em baixa eficiência para problemas de
larga-escala; realizar o cálculo de limitantes inferiores por meio da resolução de relaxações duais;
e, usar técnicas de inferência sobre estruturas discretas em um esquema de dividir e conquistar.

O LocalSolver considera que a vizinhança explorada adapta-se dinamicamente durante a
busca, em que explorar pequenas vizinhanças resulta em convergir para uma boa solução rapida-
mente, enquanto a exploração de vizinhanças maiores é utilizada para escapar de ótimos locais ou
de regiões dominadas por restrições difı́ceis. Também se busca alternar de forma aleatória entre as
diferentes vizinhanças com o intuito de diversificar a busca. De forma geral, a estrutura de busca em
vizinhança do LocalSolver combina o recozimento simulado com busca em múltiplas vizinhanças
e aprendizado de hiper-heurı́sticas.

Um dos desafios ao se utilizar o LocalSolver está relacionado com a representação das
restrições do problema. [Gardi et al., 2014] explicam que restrições difı́ceis (hard constraints)
devem ser consideradas como objetivos (secundários), ao invés de restrições do modelo, uma vez
que como restrições podem limitar consideravelmente a busca por boas soluções factı́veis.

Diante disso, um modelo para o LocalSolver deve ser escrito assumindo uma formulação
“elástica”, ou seja, em que as variáveis devem ser combinadas para restringir apenas o essencial, a
fim de assegurar que soluções viáveis para o problema real sejam obtidas facilmente. Na prática, o
formalismo suportado pelo LocalSolver é ligeiramente similar ao usado em solvers de programação
linear inteira para construir um modelo. As expressões podem ser combinadas por meio de ope-
radores aritméticos, lógicos, relacionais ou condicionais para derivar novas expressões. Por outro
lado, para modelos de programação linear inteira é interessante ter restrições apertadas de forma a
eliminar soluções fracionárias.

Vale destacar que entre as melhorias da versão 6.0, a última oficialmente lançada, tem-
se refinamentos especı́ficos para resolver problemas de roteamento e escalonamento, e realizar a

1http://www.localsolver.com
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verificação de inconsistência em modelos e restrições. Espera-se, assim, que estas melhorias corro-
borem para a resolução do PRVE de forma competitiva.

3.1. Formulação para o PRVE
A formulação proposta para a versão irrestrita do PRVE considera dois tipos principais

de variáveis de decisão: a primeira é o vetor C contendo K listas (rotas), em que K é o número
de veı́culos disponı́veis na instância; e, a segunda é o vetor P que associa os itens de cada lista em
coordenadas na direção da largura e comprimento do veı́culo.

No LocalSolver, cada Ci é uma variável do tipo lista, em que a ordem reflete a rota rea-
lizada. Cada lista pode ter nenhum ou todos os clientes de V . Segue que a primeira restrição da
formulação consiste em particionar os clientes entre as K listas de C. Note que uma partição é uma
cobertura e um empacotamento, isto é, a união das K listas resulta no conjunto de clientes V \{0}
e a interseção entre as K listas é vazia.

As próximas restrições estão associadas à capacidade de peso que o veı́culo consegue
transportar. Assim, o peso total dos itens dos clientes atendidos pelo veı́culo i na respectiva rota
Ci não deve ultrapassar a capacidade de carga Q do veı́culo. Restrições similares também foram
adicionadas envolvendo a área total de todos os itens com relação a área do recipiente, a qual deve
ser respeitada.

Note que as restrições anteriores são suficientes para modelar o problema de roteamento
de veı́culos. De fato, experimentos numéricos preliminares mostraram que o LocalSolver consegue
obter soluções viáveis muito rapidamente. Todavia, no contexto do PRVE, ainda é preciso resolver
o subproblema de empacotamento ortogonal bidimensional relacionado a cada rota.

No caso do subproblema de empacotamento para cada rota i, considera-se que Pi contém
um vetor de |I| posições, cada qual associada a um item b da instância de entrada. Sejam Pb e
Qb as coordenadas na direção da largura e do comprimento, respectivamente, em que o item b de
Pi pode ser empacotado (isto é, o canto inferior esquerdo de b é posicionado no ponto (Pb, Qb)).
As restrições (1) evitam que quaisquer dois itens se sobreponham, enquanto as restrições em (2)
asseguram que qualquer item respeite as dimensões do recipiente.

Pb + xb ≤ Pr [OU ] Pr + xr ≤ Pb [OU ] Qb + yb ≤ Qr [OU ] Qr + yr ≤ Qb. (1)

Pb + xb ≤ Bx [E] Qb + yb ≤ By. (2)

A inserção das restrições (1) e (2) no modelo requer que pares de itens b e r de I sejam tais
que b e r pertençam a clientes de uma mesma rota Ci. Assim, caso os clientes estejam na mesma
rota, faz-se a devida inserção destas restrições, caso contrário, as restrições são desconsideradas.
Note que estas restrições são suficientes para garantir a viabilidade quanto ao empacotamento dos
itens dos clientes na rota.

O primeiro objetivo inserido no modelo busca minimizar o número de veı́culos utilizados,
basicamente contando a quantidade de rotas em C que tenham mais de um cliente. Este objetivo é
considerado primeiro pelo fato do LocalSolver dar prioridade aos objetivos na ordem em que foram
inseridos. Note que utilizar um menor número de veı́culos pode permitir que rotas mais longas
sejam obtidas (similar ao problema do Caixeiro Viajante), cujo custo total é menor se comparado a
ter várias rotas com poucos clientes.

O segundo objetivo consiste em calcular o custo total associado as rotas em C, o qual deve
ser mı́nimo. Note que C contém uma partição dos clientes em até K listas não vazias. Por isso, na
hora de computar o custo da rota torna-se preciso considerar o custo da aresta que liga o depósito
ao primeiro cliente, bem como o custo da aresta que liga o último cliente ao depósito. Observe que
se menos do que K veı́culos forem utilizados, então o solver deve ser capaz de satisfazer todas as
restrições anteriores a um custo total menor do que se considerar todos os K veı́culos.
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É importante destacar que durante a formulação das restrições para o subproblema de
empacotamento, além de considerar Pb e Qb com domı́nio inteiro no intervalo {0, 1, . . . , Bx − xb}
e {0, 1, . . . , By − yb}, respectivamente, tomou-se também o conjunto de pontos de discretização
de [Herz, 1972]. As coordenadas dos pontos de discretização são obtidas a partir de combinações
lineares inteiras não-negativas das respectivas dimensões dos itens (largura e comprimento), de
forma que as coordenadas inteiras em Pb e Qb que não são combinação linear inteira não-negativa
das respectivas dimensões dos itens em I são descartadas, sem perda de generalidade.

Assim, os conjuntos P̄b e Q̄b representam as coordenadas para os pontos de discretização
na direção da largura e do comprimento, respectivamente. Destaca-se que, ao assumir os pontos de
discretização, o número de pontos a serem avaliados para empacotar os itens é reduzido de forma
significativa. Por outro lado, testes preliminares mostraram que o LocalSolver demora bem mais
para convergir para uma solução factı́vel e, em seguida, realizar movimentos que possam melhorar
esta solução ao utilizar um conjunto mais refinado de pontos. Portanto, reduzir o número de pontos
para empacotar significa considerar restrições difı́ceis, as quais impactam diretamente na eficiência
do LocalSolver, como já apontando por [Gardi et al., 2014]. Por este motivo, os experimentos
realizados na próxima seção consideram apenas Pb e Qb, como definidos inicialmente.

4. Experimentos Numéricos
Com o intuito de avaliar a eficiência do LocalSolver, realizaram-se experimentos com

instâncias tomadas como benchmark para o PRVE. Também, por tratar da versão irrestrita neste
trabalho, considerou-se a comparação com a heurı́stica VNS (Variable Neighborhood Search) pu-
blicada recentemente por [Wei et al., 2015].

As instâncias utilizadas estão disponı́veis em http://www.or.deis.unibo.it/
research.html e foram adaptadas a partir de 30 instâncias da versão capacitada do problema
de roteamento de veı́culos assumindo cinco classes para cada uma. A classe 1 indica que cada
cliente possui apenas um item com largura e comprimento medindo uma unidade, isto é, as rotas
são sempre viáveis para o empacotamento, enquanto nas classes de 2 a 5 os clientes possuem entre
um e cinco itens (definidos de forma aleatória) e cada item pode ser mais largo, mais alto, ou
homogêneo (escolhido de forma aleatória). O número de clientes varia de 15 até 150 para um total
de até 433 itens e o tamanho do recipiente é o mesmo para todas as instâncias com dimensões
B = (20, 40). O número de veı́culos na instância foi obtido por uma heurı́stica aplicada sobre o
Problema de Empacotamento de Bins Bidimensional. Mais detalhes em [Gendreau et al., 2008].

Os algoritmos foram implementados em linguagem de programação C++ com uso das
bibliotecas da versão 6.0 do LocalSolver. Os parâmetros padrões do LocalSolver foram adotados
e o tempo limite para resolver cada instância é igual 1200 segundos. Vale mencionar que o Local-
Solver só finaliza a execução da instância após atingir o tempo limite imposto, por isso o tempo
não é reportado nas tabelas. Os experimentos ocorreram em uma máquina com sistema operacional
Linux, processador Intel Core i7 de 4.0 GHz e 32 GB de RAM.

A Tabela 1 traz os resultados para as instâncias da classe 1, em que o empacotamento
sempre é viável, assim recaindo na versão capacitada do problema de roteamento de veı́culos, e
das classes 2 e 3. Cada linha da tabela tem o nome da instância; resultado obtido utilizando o
solver: quantidade de clientes somando o depósito, número total de itens na instância, número
de veı́culos efetivamente usados na solução, melhor solução encontrada pelo LocalSolver; solução
reportada pelo V NS; e, diferença percentual entre a solução do LocalSolver para a do V NS (isto
é, 100× (LocalSolver−V NS)/V NS). Da mesma forma, a Tabela 2 apresenta os resultados para
as classes 4 e 5.
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Tabela 1: Resultado para as classes 1 a 3.
Classe 1 Classe 2 Classe 3

Nome |V | |I| k Solver V NS DIF (%) |V | |I| k Solver V NS DIF (%) |V | |I| k Solver V NS DIF (%)
E016-03m 16 15 3 278,73 278,73 0,00 16 24 3 349,50 278,73 25,39 16 31 3 344,35 284,52 21,03
E016-05m 16 15 5 334,96 334,96 0,00 16 25 5 372,94 334,96 11,34 16 31 5 389,21 352,16 10,52
E021-04m 21 20 4 358,40 358,40 0,00 21 29 5 486,94 387,70 25,60 21 46 5 611,13 394,72 54,83
E021-06m 21 20 6 430,88 430,88 0,00 21 29 5 536,17 430,89 24,43 21 43 6 569,50 430,89 32,17
E022-04g 22 21 4 375,28 375,28 0,00 22 31 4 492,03 375,28 31,11 22 37 4 568,38 381,69 48,91
E022-06m 22 21 6 495,85 495,85 0,00 22 33 6 747,45 495,85 50,74 22 40 6 726,34 498,16 45,80
E023-03g 23 22 3 568,56 568,56 0,00 23 32 5 916,38 725,46 26,32 23 41 5 985,42 678,75 45,18
E023-05s 23 22 3 568,56 568,56 0,00 23 29 5 913,83 674,55 35,37 23 42 5 1134,44 738,43 53,63
E026-08m 26 25 8 607,65 607,65 0,00 26 40 8 871,94 607,65 43,49 26 61 8 905,35 607,65 48,99
E030-03g 30 29 3 535,80 535,80 0,00 30 43 6 1111,01 689,82 61,06 30 49 6 967,35 620,33 55,94
E030-04s 30 29 3 535,80 505,01 6,10 30 43 6 1075,91 693,45 55,15 30 62 7 1349,04 706,73 90,88
E031-09h 31 30 9 610,00 610,00 0,00 31 50 9 872,25 610,57 42,86 31 56 9 796,59 610,00 30,59
E033-03n 33 32 3 2006,34 2006,34 0,00 33 44 7 3913,89 2585,72 51,37 33 56 7 3629,75 2468,06 47,07
E033-04g 33 32 4 837,67 837,67 0,00 33 47 7 1543,31 1040,74 48,29 33 57 7 1448,97 1003,52 44,39
E033-05s 33 32 4 837,67 837,67 0,00 33 48 6 1479,42 1017,95 45,33 33 59 6 1432,73 1155,22 24,02
E036-11h 36 35 11 698,61 698,61 0,00 36 56 11 836,91 698,61 19,80 36 74 11 1017,81 698,61 45,69
E041-14h 41 40 14 861,79 861,79 0,00 41 60 14 1009,45 870,86 15,91 41 73 14 1025,03 861,79 18,94
E045-04f 45 44 4 723,54 723,54 0,00 45 66 9 1677,98 1004,99 66,96 45 87 10 2163,47 1070,43 102,11
E051-05e 51 50 5 524,61 524,61 0,00 51 82 11 1326,14 757,44 75,08 51 103 11 1972,35 773,05 155,14
E072-04f 72 71 4 247,33 241,97 2,22 72 104 14 1363,53 531,22 156,68 72 151 15 1448,17 521,31 177,79
E076-07s 76 75 7 695,59 687,60 1,16 76 114 14 2798,59 997,63 180,52 76 164 17 2575,46 1118,11 130,34
E076-08s 76 75 8 759,77 740,66 2,58 76 112 15 2721,02 1035,66 162,73 76 154 16 2745,67 1053,76 160,56
E076-10e 76 75 10 859,80 835,26 2,94 76 112 14 2616,34 1035,18 152,74 76 155 16 2665,00 1079,78 146,81
E076-14s 76 75 14 1067,83 1026,60 4,02 76 124 17 2713,63 1178,07 130,35 76 152 17 2132,61 1080,88 97,30
E101-08e 101 100 8 843,60 827,39 1,96 101 157 21 3637,38 1409,24 158,11 101 212 21 3768,31 1369,26 175,21
E101-10c 101 100 10 819,56 819,56 0,00 101 147 19 4204,26 1272,87 230,30 101 198 20 4190,54 1345,45 211,46
E101-14s 101 100 14 1116,80 1082,65 3,15 101 152 19 3557,23 1313,12 170,90 101 211 22 3645,37 1370,40 166,01
E121-07c 121 120 7 1183,78 1042,12 13,59 121 183 23 7456,62 2555,29 191,81 121 242 25 7364,46 2610,56 182,10
E135-07f 135 134 7 1281,83 1162,96 10,22 135 197 24 6983,28 2201,34 217,23 135 262 26 7310,00 2087,15 250,24
E151-12b 151 150 12 1119,85 1033,42 8,36 151 225 29 5249,87 1808,77 190,25 151 298 30 5465,78 1830,50 198,59
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Os resultados da Tabela 1 mostram que o LocalSolver consegue resolver satisfatoriamente
as instâncias da classe 1, sendo bem competitivo com o V NS. Na média, a diferença entre a solução
retornado pelo LocalSolver com a do VNS foi de 1, 88%, sendo que obtiveram a mesma solução
para 19 das 30 instâncias. O pior resultado na classe 1 ocorreu para a instância E121-07c com
diferença de 13, 59%, ao mesmo tempo que o LocalSolver tende a ter resultados piores quando há
mais clientes na instância.

Observando os resultados para a classe 2, em que o número total de itens nas instâncias
varia de 24 a 255 e, assim, cada cliente tem em média 1,5 itens, o LocalSolver apresentou uma piora
significativa comparando aos resultados da classe 1. Na média, a diferença percentual com relação
ao V NS foi de 89, 91%, sendo o melhor resultado para a instância E016-05m com diferença de
11, 34% e o pior para a E101-10c com diferença de 230, 30%. Vale comentar que a partir da classe
2, o LocalSolver precisa resolver o subproblema de empacotamento, isto é, checar se os itens dos
clientes em cada rota podem ser empacotados no veı́culo.

Os resultados para a classe 3 foram piores se comparados aos das classes 1 e 2. Para essa
classe, o número total de itens varia de 31 a 298, com uma média de 2 itens por cliente. No que
tange a comparação com o V NS, o LocalSolver teve uma piora na solução de 95, 74% na média,
com o melhor resultado ocorrendo para a instância E016-05m, com 10, 52% de diferença, e o pior
para a instância E135-07f, com uma diferença de 250, 24%.

Tabela 2: Resultado para as classes 4 e 5.
Classe 4 Classe 5

Nome |V | |I| k Solver V NS DIF (%) |V | |I| k Solver V NS DIF (%)
E016-03m 16 37 4 326,19 282,95 15,28 16 45 4 334,27 278,73 19,93
E016-05m 16 40 5 489,08 334,96 46,01 16 48 5 375,44 334,96 12,09
E021-04m 21 44 5 450,58 364,45 23,63 21 49 5 397,90 358,40 11,02
E021-06m 21 50 6 593,78 447,37 32,73 21 62 6 656,27 430,89 52,31
E022-04g 22 41 4 603,58 383,88 57,23 22 57 5 533,39 375,28 42,13
E022-06m 22 57 6 741,69 498,32 48,84 22 56 6 562,97 495,85 13,54
E023-03g 23 51 5 1059,38 700,72 51,18 23 55 6 945,43 657,77 43,73
E023-05s 23 48 5 935,09 692,47 35,04 23 52 5 750,80 609,90 23,10
E026-08m 26 63 8 849,79 625,10 35,94 26 91 8 1092,77 607,65 79,84
E030-03g 30 72 7 1278,16 710,87 79,80 30 86 7 1248,47 678,66 83,96
E030-04s 30 74 7 1431,67 784,88 82,41 30 91 7 1265,01 624,82 102,46
E031-09h 31 82 9 1075,94 614,24 75,17 31 101 9 1079,71 610,00 77,00
E033-03n 33 78 7 4882,36 2548,06 91,61 33 102 8 4092,89 2334,78 75,30
E033-04g 33 65 7 1509,26 981,00 53,85 33 87 7 1472,14 875,00 68,24
E033-05s 33 84 8 1701,77 1181,30 44,06 33 114 8 1814,03 1159,94 56,39
E036-11h 36 93 11 1219,81 703,35 73,43 36 114 11 951,60 698,61 36,21
E041-14h 41 96 14 1149,74 861,79 33,41 41 127 14 1314,45 861,79 52,53
E045-04f 45 112 10 2713,29 1118,57 142,57 45 122 10 1774,99 917,94 93,37
E051-05e 51 134 12 1847,89 775,87 138,17 51 157 12 1274,57 644,59 97,73
E072-04f 72 178 16 1502,61 539,52 178,51 72 226 16 1077,22 471,64 128,40
E076-07s 76 168 17 2043,05 973,03 109,97 76 202 17 1906,58 877,75 117,21
E076-08s 76 198 17 2806,97 1054,33 166,23 76 236 17 2005,35 932,38 115,08
E076-10e 76 179 16 2434,53 1071,30 127,25 76 225 16 2100,26 935,33 124,55
E076-14s 76 195 17 2787,13 1108,34 151,47 76 215 17 2090,68 1042,83 100,48
E101-08e 101 254 22 3899,80 1405,85 177,40 101 311 22 2814,70 1150,69 144,61
E101-10c 101 247 20 4244,72 1394,19 204,46 101 310 20 4160,12 1213,88 242,71
E101-14s 101 245 22 3712,27 1316,19 182,05 101 320 22 3439,40 1245,38 176,17
E121-07c 121 299 25 7332,41 2602,93 181,70 121 384 25 7247,63 2308,61 213,94
E135-07f 135 342 28 6358,70 2247,23 182,96 135 422 28 7731,37 2128,84 263,17
E151-12b 151 366 30 5404,46 1826,10 195,96 151 433 30 5423,37 1521,91 256,35

Os resultados da Tabela 2, para as classes 4 e 5, continuam a mostrar que o LocalSolver
tem dificuldades em encontrar soluções satisfatórias para o PRVE, dado o aumento do número de
itens na instância. Na classe 4, o número total de itens varia de 37 a 366 (uma média de 2,5 itens
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por cliente), enquanto na classe 5 varia de 45 a 433 (uma média de 3 itens por cliente). A diferença
com relação ao V NS foi, em média, de 100, 61% e 97, 45%, respectivamente, para as classes 4 e
5. Os piores resultados foram para as instâncias E101-10c, com 204, 46% de diferença na classe 4,
e E135-07f, com diferença de 263, 17% na classe 5. Por outro lado, os melhores resultados foram
para as instâncias E016-03m, com 15, 28% de diferença na classe 4, e E021-04m, com diferença de
11, 02% na classe 5.

Observa-se a partir dos experimentos que, a medida que o número de itens por cliente
aumenta, o LocalSolver passa a ter dificuldades em encontrar rotas de menor custo (geralmente
com mais clientes), devido ao subproblema de empacotamento. Como ele trabalha com movimentos
(genéricos) para manter a solução viável, o aumento do número de itens na rota impacta diretamente
na busca por um empacotamento viável.

5. Conclusões e Perspectivas Futuras
Neste trabalho foi desenvolvido um modelo em um solver hı́brido de programação ma-

temática para a resolver a versão irrestrita do Problema de Roteamento de Veı́culos com restrições
de Empacotamento Bidimensional. Assim, fez-se uma implementação sobre a versão mais recente
do LocalSolver para resolver 150 instâncias da literatura para este problema.

A partir do estudo realizado, pode-se concluir que o LocalSolver permite modelar o pro-
blema de forma intuitiva, porém exige cuidado para não definir restrições que possam ser difı́ceis
para o solver. Neste caso, observou-se que o subproblema de empacotamento impôs restrições de
difı́cil tratamento pelo LocalSolver, uma vez que a comparação com os resultados da literatura fo-
ram bem competitivos somente para a classe 1, caso em que o empacotamento é sempre viável
nas rotas. Para as demais classes, o LocalSolver não conseguiu retornar boas soluções, com uma
diferença percentual média de 89, 91%, 95, 74%, 100, 61%, 97, 45%, para as classes 2, 3, 4 e 5,
respectivamente, além do tempo de resolução ser de 1200 segundos para cada instância.

Trabalhos futuros poderiam abordar o desenvolvimento de uma heurı́stica especializada
para resolver o PRVE, como uma busca Tabu ou colônia de formigas. Também, pretende-se inves-
tigar melhores estratégias para resolver o subproblema de empacotamento.
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