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RESUMO 

O presente trabalho trata do problema de roteamento de um único veículo capacitado 
com restrições de empacotamento tridimensional, sendo esse um caso particular do problema 
mais geral envolvendo múltiplos veículos. Problemas integrados de roteamento e carregamento 
de veículos são problemas de difícil solução exata, ainda pouco estudados, porém importantes nas 
atividades logísticas de movimentação, armazenagem e transporte. O objetivo do presente 
trabalho consiste em desenvolver algoritmos heurísticos e meta-heurísticos para resolver o 
problema em questão. Os algoritmos são baseados nas heurísticas de Clarke & Wright e de 
George & Robinson, e na meta-heurística Simulated Annealing. Instâncias baseadas na literatura 
são utilizadas para avaliar a eficiência dos métodos desenvolvidos. Os resultados obtidos 
mostram que as alterações feitas na heurística de George & Robinson permitiram a obtenção de 
melhores resultados tanto em termos do volume de caixas deixadas de fora do carregamento, 
quanto em termos da distância total percorrida pelo único veículo. 

PALAVRAS CHAVE. Roteamento de Veículos, Restrições de Empacotamento, Heurísticas. 

L&T – Logística e Transportes 

 
ABSTRACT 

The present work deals with the capacitated single vehicle routing problem with three-
dimensional loading constraints, which is a particular case of the more general problem involving 
multiple vehicles. Integrated vehicle routing and loading problems are hard to solve exactly, they 
are still rarely studied, although they are important in the logistics activities of handling, storage 
and transport. The objective of this study is to develop heuristic and meta-heuristic algorithms to 
solve the mentioned problem. The algorithms are based on the Clarke & Wright and George & 
Robinson heuristics, and on the Simulated Annealing meta-heuristic. Instances based on the 
literature are used to evaluate the efficiency of the developed methods. The results show that the 
changes performed in the George & Robinson heuristic allowed better results, either in terms of 
the volume of boxes left out of the packing or in terms of the total distance traveled by the single 
vehicle. 

KEYWORDS. Vehicle Routing, Packing Constraints, Heuristics. 

L&T – Logistics and Transport 

 

3940



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

1. Introdução 
 

O problema de roteamento de veículos (vehicle routing problem - VRP) é um dos 
problemas de otimização combinatória mais estudados em transporte e logística. O problema diz 
respeito à distribuição de bens entre depósitos e clientes, utilizando um conjunto de rotas para 
uma frota de veículos, e uma função objetivo (p.e., distância total, custo total de roteamento, 
etc.). A versão básica do problema de roteamento de veículos é denominada problema de 
roteamento de veículos capacitado (capacitated vehicle routing problem - CVRP). O CVRP 
consiste na distribuição de bens de um depósito a um determinado número de clientes, em que 
cada cliente tem uma demanda já informada e a frota de veículos é homogênea, o que significa 
que todos veículos estão disponíveis a partir do depósito e têm a mesma capacidade de carga 
[Toth e Vigo 2014]. 

No mundo real, gerentes de logística têm que lidar com problemas de rotas e 
empacotamento simultaneamente [Leung et al. 2013]. O problema de roteamento de veículos 
capacitado com restrições de empacotamento tridimensional (capacitated vehicle routing 

problem with three-dimensional loading constraints - 3L-CVRP) consiste na combinação de dois 
dos mais importantes problemas de otimização na logística de distribuição: o CVRP e o problema 
de carregamento de contêineres tridimensional (three-dimensional container loading problem - 
3D-CLP). O problema foi introduzido por [Gendreau et al. 2006] e aborda a determinação das 
rotas realizadas por uma frota de veículos para entregas aos clientes, minimizando o total custo 
de viagem. O problema é de interesse prático na distribuição de mercadorias, por causa de suas 
muitas aplicações reais na área de transporte e logística. O problema tratado neste trabalho, 
portanto, é um caso particular do 3L-CVRP, aqui denominado problema de roteamento de um 
único veículo com restrições de empacotamento tridimensional (single vehicle routing problem 

with three-dimensional loading constraints - 3L-SVRP). 
Em particular, problemas integrados de roteamento e carregamento envolvendo um 

único veículo aparecem como um subproblema do caso mais geral envolvendo múltiplos 
veículos, e métodos de solução eficientes para problemas com um único veículo podem vir a ser 
úteis para resolver problemas com múltiplos veículos. Outra contribuição, não menos importante, 
consiste na redução de custos fixos e variáveis de uma empresa que venha a utilizá-los. 

Para tratar este problema, é proposto um método de solução baseado em heurísticas 
clássicas das literaturas de roteamento e de empacotamento, além de um procedimento meta-
heurístico. Para o problema de roteamento, uma rota inicial é definida utilizando-se a heurística 
de Clarke & Wright, e heurísticas de busca local (2-Opt, 3-Opt e Or-Opt) são utilizadas para 
melhorá-la. Para o subproblema de empacotamento, é utilizada uma heurística baseada na 
heurística de George & Robinson, que é empregada para verificar a viabilidade dos 
carregamentos. Este conjunto de heurísticas dedicadas aos dois problemas é então inserido na 
meta-heurística Simulated Annealing, com o objetivo de encontrar soluções ainda melhores. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma. Na Seção 2 é apresentada uma breve 
revisão da literatura sobre problemas integrados de roteamento e empacotamento. Na Seção 3 é 
apresentada a metodologia para a resolução do 3L-SVRP, baseada em métodos heurísticos e 
meta-heurísticos disponíveis na literatura. Na Seção 4 são apresentados os resultados 
computacionais obtidos com os métodos de solução propostos e instâncias baseadas nas 
literaturas de roteamento e de empacotamento. Na Seção 5 são apresentadas as conclusões do 
trabalho e algumas perspectivas de pesquisas futuras. 
 
2. Literatura Relacionada 
 

O CVRP foi proposto originalmente por [Dantzig e Ramser 1959] como uma 
generalização do problema do caixeiro viajante (traveling salesman problem - TSP). Conforme 
os autores, o TSP visa determinar a menor rota passando por um determinado número de pontos 
apenas uma vez. Conforme [Laporte e Osman 1995], o CVRP consiste em determinar rotas para 
um conjunto de veículos que tenha o menor custo total possível. Cada rota deve começar no 
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ponto inicial (i.e., um depósito), passar apenas uma vez em cada cliente e retornar ao ponto 
inicial. 

Por outro lado, segundo [Bortfeldt e Wäscher 2013], o 3D-CLP envolve questões de 
caráter geométrico, em que objetos pequenos, chamados de itens (p.e., caixas), têm que ser 
carregados em outros objetos grandes, chamados de objetos (p.e., contêineres). Tanto os itens 
quanto os objetos são retangulares e tridimensionais (i.e., possuem as formas de paralelepípedos). 
Para isso, o arranjo dos itens dentro dos objetos deve ser feito de forma a maximizar o número 
(ou o valor ou o volume) de itens dentro dos objetos, tendo como premissa que os itens caibam 
inteiramente dentro dos objetos e que os itens não se sobreponham. 

Da integração do CVRP com o 3D-CLP surge o 3L-CVRP [Pollaris et al. 2015]. O 3L-
CVRP foi introduzido por [Gendreau et al. 2006], que em seu trabalho propõem um algoritmo de 
Busca Tabu para a solução do problema de roteamento, que por sua vez invoca um outro 
algoritmo de Busca Tabu para a solução do subproblema de empacotamento. Os autores realizam 
testes com o algoritmo com instâncias adaptadas da literatura e do mundo real. 

O 3L-CVRP é uma extensão do CVRP em que as dimensões dos itens (comprimento, 
largura e altura) são conhecidas. O veículo tem uma determinada capacidade em termos de 
volume, a demanda de cada cliente consiste em um conjunto de itens que têm a forma de 
paralelepípedos, e o peso total desses itens não pode exceder a capacidade em termos de peso do 
veículo, sendo que cada rota tem um número de clientes a ser visitados e cada cliente tem os itens 
tridimensionais respectivos a receber. Cada cliente deve ser visitado por exatamente um veículo, 
que é atribuído a uma única viagem [Lacomme et al. 2013]. 

Para tal, o problema deve satisfazer tanto o CVRP quanto o 3D-CLP nos seguintes itens 
[Tao e Wang 2015]: (i) a demanda total em peso dos clientes não pode exceder a capacidade em 
peso do veículo; (ii) os itens não podem se sobrepor e têm que estar completamente contidos no 
espaço de carregamento; (iii) cada item deve ser carregado ortogonalmente com suas bordas 
paralelas às bordas do objeto; (iv) as restrições operacionais de carregamento geralmente surgem 
de situações práticas que dizem respeito à segurança para o transporte e a facilidade para as 
operações de carga/descarga, tais como: (iv-a) itens têm a orientação vertical fixa e só podem 
rotacionar 90º no plano horizontal; (iv-b) itens podem ser frágeis ou não. Sendo assim, itens 
frágeis podem ir em cima de itens não frágeis, mas não o oposto; (iv-c) se um item for empilhado 
sobre outro, sua base deve ser suportada por uma área mínima dos topos de outros itens ou pelo 
piso do veículo; (iv-d) a operação deve ser do tipo LIFO (last in, first out), o que significa que os 
últimos itens a serem carregados serão os primeiros a serem descarregados. Dessa forma, garante-
se que a descarga de itens de um cliente não implica em qualquer reposicionamento dos itens 
pertencentes a outros clientes. 

Outros autores trataram o 3L-CVRP de outras maneiras. [Fuellerer et al. 2010] 
utilizaram o algoritmo de Otimização por Colônia de Formigas, que combina heurísticas para o 
roteamento e para o empacotamento. Segundo os autores, para praticamente todas as instâncias 
de teste da literatura uma melhor solução foi encontrada. [Bortfeldt 2012] e [Ruan et al. 2013] 
propõem algoritmos híbridos para a solução do problema integrado. O primeiro autor inclui uma 
Busca Tabu para o roteamento e uma Busca em Árvore para o empacotamento, tendo com isso 
obtido melhores resultados para instâncias de [Gendreau et al. 2006] e com redução do esforço 
computacional. Os últimos autores abordam a meta-heurística de Colônia de Abelhas para a 
solução do problema integrado e seis heurísticas de empacotamento, uma para o roteamento de 
veículos e as demais para o problema de empacotamento. [Tarantilis et al. 2009] também usam 
uma meta-heurística hibrida que combina Busca Tabu e Busca Local Guiada. [Tao e Wang 2015] 
usam uma Busca Tabu para resolver o problema de roteamento e duas heurísticas gulosas que os 
autores chamam de menor resíduo e área de contato. A primeira avalia o próximo item a ser 
empacotado, verificando todas as posições possíveis de carregamento para acomodar duas 
orientações do item e, para cada padrão possível de empacotamento, verifica o quão boa é a 
solução. A outra maximiza o percentual de contato dos itens com o perímetro do veículo. 

[Bortfeldt e Homberger 2013] abordam uma lógica diferente da tradicional, ao 
empacotar primeiro e depois calcular o roteamento. Segundo os autores, os resultados obtidos 
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foram de alta qualidade e com tempo computacional baixo para as 46 instâncias de [Moura e 
Oliveira 2009]. [Zachariadis et al. 2013] estudam uma mistura de duas diferentes abordagens 
para o problema integrado, em que o veículo pode sair do depósito, visitar cada cliente e voltar ao 
depósito, e em que o veículo pode também coletar e entregar itens em alguns pares de clientes, 
considerando ainda a existência de janelas de tempo. Os autores usaram uma Busca Local para 
resolver o problema de roteamento e uma heurística simples para o empacotamento. O algoritmo 
identifica cálculos duplicados usando uma memória para guardar os resultados obtidos, com o 
que evita-se a repetição dos cálculos. 

No trabalho de [Junqueira e Morabito 2015], os autores abordam um problema de 
roteamento de veículos com restrições de empacotamento tridimensional que ocorre em uma 
empresa de transporte de carga. Os autores utilizam os algoritmos de Clarke & Wright e de 
Gillett & Miller para gerar uma solução inicial para o roteamento com os algoritmos de Busca 
Local 2-Opt and 1-Ponto para melhorar o resultado encontrado. As meta-heurísticas Simulated 

Annealing e Record-to-Record Travel são utilizadas para obter melhores soluções para o 
roteamento. Para verificar a factibilidade dos empacotamentos, os autores utilizam o algoritmo de 
George & Robinson adaptado para o problema da transportadora, além de outras cinco variações 
desse algoritmo. No presente trabalho, diferentemente de [Junqueira e Morabito 2015], é 
abordado apenas o caso envolvendo um único veículo, e são propostas adaptações diferentes no 
algoritmo original de George & Robinson. 

Conforme mencionado anteriormente, o presente trabalho tem como objeto um caso 
particular do 3L-CVRP, aqui denominado 3L-SVRP, que envolve um único veículo. Até onde se 
tem conhecimento, não existem na literatura relacionada trabalhos envolvendo problemas de 
roteamento de um único veículo com restrições de empacotamento tridimensional, pois os 
trabalhos relacionados ao 3L-CVRP apresentam procedimentos especializados para resolver o 
caso envolvendo múltiplos veículos. 

O 3L-SVRP envolve duas etapas: gerar o melhor roteiro e gerar o melhor 
empacotamento para o dado roteiro, respeitando a sequência de visita dos clientes. Para tal, a 
solução deve satisfazer as seguintes restrições: (i) o veículo deve sair do depósito, passar uma 
única vez por cada cliente e retornar ao depósito; (ii) a demanda total em volume dos clientes não 
pode exceder a capacidade em volume do veículo; (iii) os itens não podem se sobrepor e têm que 
estar completamente contidos no espaço de carregamento; (iv) cada item deve ser carregado 
ortogonalmente com suas bordas paralelas às bordas do objeto; (v) se um item for empilhado 
sobre outro, sua base deve estar completamente suportada pelos topos de outros itens ou pelo piso 
do veículo; (vi) a operação deve ser do tipo LIFO (last in, first out), o que significa que os 
últimos itens a serem carregados serão os primeiros a serem descarregados. Dessa forma, garante-
se que a descarga de itens de um cliente não implica em qualquer reposicionamento dos itens 
pertencentes a outros clientes. 

No problema estudado, o veículo deve sair com todos os itens a serem entregues e 
passar por cada cliente uma única vez, além de considerar as restrições listadas anteriormente. 
Nos casos em que não for possível empacotar todos os itens, a solução será o roteiro de menor 
distância cujo volume de caixas deixadas de fora do carregamento seja o menor possível. 
 
3. Métodos de Solução 
 

Nesta seção, inicialmente será apresentado o algoritmo de Clarke & Wright, também 
conhecido como Algoritmo de Economias (Savings Algorithm), proposto originalmente por 
[Clarke e Wright 1964], e que será utilizado para gerar uma solução inicial para o problema de 
roteamento. Logo após, serão apresentados os algoritmos de Busca Local utilizados para 
melhorar uma dada solução para o problema de roteamento. Em seguida, será apresentado o 
algoritmo de George & Robinson, proposto originalmente por [George e Robinson 1980], e que 
será utilizado para resolver os subproblemas de empacotamento. Finalmente, será apresentado o 
algoritmo Simulated Annealing com a integração dos demais algoritmos apresentados. 
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3.1 Problemas de Roteamento: Heurística de Clarke & Wright 
 

A heurística de Clarke & Wright (C&W) foi proposta originalmente para o CVRP e 
baseia-se na noção de economias (savings), que podem ser obtidas se dois nós em duas diferentes 
rotas puderem ser unidos em uma única rota. Inicialmente, uma solução factível consiste em   
rotas (em que   é o número de clientes) em que um veículo sai do depósito, visita um único 
cliente e retorna para o depósito. Em qualquer dada iteração, duas rotas (            ) e 
(            ) podem ser unidas em uma única rota (              ) sempre que o par de 
clientes        não estiver no mesmo roteiro e que a demanda total do novo roteiro não exceder a 
capacidade do veículo, gerando assim uma economia                 , em que      é o custo 
(ou distância) do trajeto entre    e    [Cordeau et al. 2002]. O algoritmo então ordena em uma lista 
estas economias de maneira não crescente e procede à união das rotas, do par de nós com maior 
para o par de nós com menor economia [Dror e Trudeau 1986]. Em sua versão paralela do 
algoritmo, como a que foi considerada neste trabalho, a lista de economias é percorrida uma 
única vez. 
 
3.2 Problemas de Roteamento: Heurísticas de Busca Local 
 

O resultado encontrado pela heurística de Clarke & Wright muitas vezes pode ser 
melhorado aplicando procedimentos de Busca Local. Neste trabalho, serão considerados os 
algoritmos 2-Opt, 3-Opt e Or-Opt, que são operadores de busca local comumente empregados em 
problemas de roteamento em geral, mas também em outros problemas de otimização 
combinatória. O 2-Opt consiste na troca de dois arcos por dois novos arcos, com o objetivo de 
criar uma rota diferente da inicial. Esse procedimento permite encontrar um conjunto de novas 
rotas a partir de uma rota inicial (i.e., uma vizinhança). O 3-Opt segue a mesma lógica do 2-Opt, 
mas consiste na troca de três arcos por três novos arcos, com o objetivo de criar uma rota 
diferente inicial. Finalmente, o OR-Opt consiste na remoção de um conjunto de dois, três ou 
quatro clientes consecutivos e sua realocação em uma nova posição da rota. Esses procedimentos 
também permitem encontrar um conjunto de novas rotas a partir de uma rota inicial (i.e., novas 
vizinhanças). 
 
3.3 Problemas de Empacotamento: Heurística de George & Robinson 
 

A heurística de George & Robinson (G&R) consiste em uma heurística construtiva 
baseada no conceito de preencher o objeto (i.e., o contêiner/veículo) camada por camada (i.e., 
camadas verticais), do fundo do objeto até a sua porta. Enquanto não for possível preencher os 
espaços restantes em uma camada, uma nova camada não é iniciada. O primeiro item carregado 
na camada determina a profundidade da mesma. O processo de preenchimento do objeto 
normalmente não preenche os espaços de uma vez. Para resolver esse problema, criam-se espaços 
na camada que devem ser preenchidos. Quando um item é empacotado, são criados novos 
espaços ao longo do comprimento, da largura e da altura do objeto (nessa ordem). Os espaços são 
selecionados seguindo a regra LIFO (last in, first out), i.e., o último espaço a ser gerado é o 
primeiro a ser considerado para empacotar um dado item. Quando um espaço é selecionado, 
deve-se escolher o tipo de item que preenche o maior número de colunas completas ao longo da 
largura da camada, de modo a otimizar o espaço disponível. 

O algoritmo prioriza os itens que já foram utilizados, o que faz com que itens do mesmo 
tipo tendam a ser empacotados próximos uns dos outros. Os tipos de itens recebem um status 
para classificá-los: 1) status “não utilizado” para os tipos de itens que ainda não foram utilizados; 
2) status “aberto” (open) para os tipos de itens que foram utilizados pelo menos uma vez; 3) 
status “fechado” (closed) para os tipos de itens que já foram completamente utilizados. Quando 
há diversos tipos de itens com o status “aberto”, é utilizado um conjunto de prioridades para 
decidir qual tipo começará uma nova camada. Se não houver tipos de itens com status “aberto”, é 
selecionado o tipo que tiver maior prioridade sobre os demais disponíveis. Os seguintes critérios 
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de prioridade foram originalmente propostos por [George e Robinson 1980]: (1) tipo de item com 
a maior das menores dimensões; (2) tipo de item com a maior quantidade disponível; e (3) tipo de 
item com a maior das maiores dimensões. Preferencialmente é utilizada a prioridade (1), as 
demais sendo utilizadas apenas em casos de empate. 

O algoritmo original também introduz a lógica da “largura flexível”. Ao iniciar uma 
nova camada, o algoritmo verifica a possibilidade de reaproveitar espaços não preenchidos nas 
camadas anteriores. Esses espaços podem ser unidos aos espaços disponíveis da nova camada. A 
largura flexível limita ao longo da largura da camada a extensão disponível para o 
empacotamento dos itens, com o que objetiva-se permitir tentativas sucessivas de “juntar” 
espaços disponíveis das camadas anteriores com o espaço disponível da camada atual [Junqueira 
2013]. É importante também observar que o algoritmo de George & Robinson não restringe as 
possíveis orientações dos itens (i.e., os mesmos podem ser posicionados com qualquer 
orientação) e que o algoritmo garante suporte completo para a base de todos os itens. Embora 
estas duas características possam ser facilmente adaptadas para tratar casos particulares 
envolvendo a orientação dos itens e a estabilidade do carregamento, as mesmas foram mantidas 
no presente trabalho como originalmente propostas. 

Baseando-se nessa heurística, foram propostas algumas adaptações para o tratamento do 
empacotamento no contexto do 3L-SVRP. O algoritmo original de George & Robinson não 
considera uma sequência de clientes, apenas tenta empacotar todos os itens independente da 
ordem de retirada dos mesmos. Portanto, em um primeiro momento, foi ajustado o algoritmo 
original de George & Robinson para tratar essa questão. O algoritmo recebe as informações do 
roteiro e prioriza a ordenação de empacotamento conforme a sequência de clientes recebidos pela 
solução do roteamento. A esse método denominou-se G&R-A. O algoritmo inicia o 
empacotamento pelo último cliente que será visitado, aplicando o algoritmo original de George & 
Robinson com as quantidades de itens para o cliente específico, gerando um padrão de 
empacotamento para esse determinado cliente. Em seguida, o algoritmo gera o padrão de 
empacotamento para o penúltimo cliente, e assim por diante, até o último cliente, o qual será o 
primeiro a ter os itens descarregados. 

Em uma tentativa de melhorar o desempenho do algoritmo G&R-A, foram propostas as 
seguintes modificações, as quais compõem o método que aqui denominou-se G&R-B: (a) atribuir 
a todos os tipos de itens o status “aberto” desde o início da execução do algoritmo, ou seja, o 
algoritmo considera igualmente todos os tipos de itens, independente de um tipo já ter sido usado 
anteriormente; (b) priorizar os tipos de itens com os maiores volumes remanescentes para um 
determinado cliente, ou seja, o algoritmo proposto prioriza o tipo com maior volume total 
remanescente (quantidade remanescente x volume) no momento de selecionar o próximo tipo a 
ser empacotado. Os demais critérios de prioridade, como descritos anteriormente, são utilizados 
apenas em casos de empate; (c) atualizar as prioridades dos tipos de itens, ou seja, o algoritmo 
recalcula as quantidades remanescentes de cada tipo e reordena as prioridades. É importante 
observar que na versão G&R-A as prioridades são atribuídas uma única vez no início do 
algoritmo; (d) desconsiderar a largura flexível. 
 
3.4 Meta-heurística Simulated Annealing 
 

O procedimento de Recozimento Simulado (Simulated Annealing - SA), proposto 
originalmente por [Kirkpatrick et al. 1983], é baseado em uma analogia com um processo 
metalúrgico que consiste em primeiro aquecer um sistema contendo um metal, utilizando uma 
alta temperatura, para, posteriormente, resfriar o mesmo de forma lenta, até que o metal se 
solidifique novamente. Quanto mais o processo de resfriamento for lento, mais a estrutura do 
sólido será perfeita e sem defeitos. Segundo [Gendreau e Potvin 2010], de forma análoga ao 
processo de Recozimento Simulado, em cada iteração de um algoritmo SA aplicado a um 
problema de otimização discreta, são comparados os valores para duas soluções (solução atual e 
uma nova solução). Soluções que melhoram a melhor solução presente são sempre aceitas, 
enquanto uma fração das soluções que não a melhoram podem ser aceitas probabilisticamente na 
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expectativa de escapar de ótimos locais e explorar outras regiões do espaço de busca. A 
probabilidade de aceitar soluções em que não há melhoria depende de um parâmetro de 
temperatura, que é normalmente não crescente a cada iteração do algoritmo. 

Sejam T, L, l,  , N, respectivamente, a temperatura inicial, o tamanho do laço externo, o 
número de iterações por laço, a taxa de resfriamento e o tamanho da lista de vizinhos. O 
Algoritmo 1 a seguir apresenta o pseudocódigo do método de solução proposto para o 3L-SVRP: 
 
Algoritmo1: Simulated Annealing 

Entrada: Um conjunto de clientes com posições e demandas conhecidas, e que devem ser visitados por um 
único veículo com dimensões conhecidas e capacidade (volumétrica) maior que a soma das demandas (em 
termos de volume) de todos os clientes; Um conjunto de itens/caixas disponíveis para serem empacotados 
dentro do veículo, com tipos, dimensões e quantidades (por cliente) conhecidos. 
Saída: Uma solução factível para o 3L-SVRP ou uma solução menos infactível para o 3L-SVRP (i.e., uma 
sequência de visitas cujo empacotamento resulta no menor volume total de itens/caixas deixados de fora). 
1. Gere uma solução inicial utilizando o algoritmo de Clark & Wright. 
2. Gere o respectivo padrão de empacotamento utilizando o algoritmo de George & Robinson (G&R-A; 

G&R-B), faça   o roteiro para a solução inicial de C&W e   o volume dos itens deixados de fora,    
é a nova solução encontrada para o roteamento e    é a nova solução encontrada para o 
empacotamento. 

3. Sejam             os parâmetros de entrada do algoritmo. 
4. Seja   {2-Opt, 3-Opt, Or-Opt}. 
5. Para         Faça 
6.         
7. Para          Faça 
8. Para todos os operadores de busca local     Faça 
9. Para todos os nós j na solução Faça 
10. Aplique o operador de busca local     para o nó j. 
11. Gere o respectivo padrão de empacotamento utilizando o algoritmo de George & 

Robinson (G&R-A; G&R-B). 
12. Se empacotamento for factível Então 
13. Se a solução gerada para o roteamento for melhor que    Então 
14.       
15.       

16. Senão 
17. Se                                        é maior que um número escolhido 

aleatoriamente entre 0 e 1 Então 
18.       
19.       
20. Fim Se 
21. Fim Se 
22. Senão 
23. Se a solução gerada para o empacotamento for melhor que    Então 
24.       

25.       

26. Fim Se 
27. Fim Se 
28. Fim Para 
29. Fim Para 
30. Fim Para 
31. Fim Para 
 

Note que o algoritmo SA foi adaptado para considerar a factibilidade dos padrões de 
empacotamento, seja com a versão G&R-A ou G&R-B. Note ainda que, caso o algoritmo não 
encontre nenhuma solução factível para o empacotamento, o mesmo deve retornar a solução que 
deixar o menor volume total de itens/caixas de fora do carregamento. 
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4. Resultados Computacionais 
 

Os procedimentos apresentados na Seção 3 foram implementados na linguagem C++ 
utilizando o ambiente de desenvolvimento integrado Microsoft Visual Studio 2010. Para realizar 
os experimentos, utilizou-se um computador com processador Intel Core i5-M450 de 2.4 GHz, 8 
GB de memória RAM e sistema operacional Microsoft Windows7 x64. Para o presente trabalho, 
após experimentos preliminares, foram utilizados os seguintes valores para os parâmetros do 
algoritmo SA:                                . 

As instâncias de testes são baseadas nas literaturas de roteamento e de empacotamento. 
Para o problema de roteamento, utilizou-se a instância E-n13-k4 de [Christofides e Eilon 1969], 
que possui 13 nós (1 depósito e 12 clientes). A instância foi modificada para que o algoritmo crie 
apenas um roteiro, de modo que as demandas e capacidades originais foram desconsideradas. 
Para realizar os testes com entregas em diversos clientes criaram-se quatro novas instâncias, 
considerando 3, 6, 9 e 12 clientes, conforme as localizações originais presentes na instância E-
n13-k4. Para o problema de empacotamento, foram consideradas versões modificadas da 
instância 5 de [George e Robinson 1980]. A versão original da referida instância possui 784 itens 
de 8 tipos diferentes a serem empacotados, e o objeto possui dimensões       ,        e 
      . Neste caso, os 784 itens foram distribuídos aleatoriamente entre o número de clientes 
disponível. Adicionalmente, foram considerados dois diferentes conjuntos de dados para o 
problema de empacotamento, envolvendo os mesmos 8 tipos de itens, mas quantidades totais 
menores: um dos conjuntos teve uma redução proporcional de 12,5% no número de itens 
(resultando em 686 itens que também foram distribuídos aleatoriamente entre o número de 
clientes disponível), e o outro conjunto teve uma redução proporcional de 25% no número de 
itens (resultando em 588 itens que também foram distribuídos aleatoriamente entre o número de 
clientes disponível). Os cenários estão apresentados na Tabela 1 a seguir: 
 

Tabela 1 – Cenários utilizados para os testes computacionais. 

Cenário 
Número 

de Clientes 
Quantidade 

Total de Itens 
Volume Percentual 

de Itens 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

3 
6 
9 
12 
3 
6 
9 
12 
3 
6 
9 
12 

588 
588 
588 
588 
686 
686 
686 
686 
784 
784 
784 
784 

67,41% 
67,41% 
67,41% 
67,41% 
78,65% 
78,65% 
78,65% 
78,65% 
89,88% 
89,88% 
89,88% 
89,88% 

 
O procedimento utilizado para distribuir de forma proporcional os itens para cada 

cliente, conforme a quantidade respectiva de cada cenário, foi a seguinte: para cada tipo de item 
           , dividiu-se a sua quantidade disponível pelo número de clientes  , cujo resultado 
denominou-se            Em seguida, para cada cliente        foi escolhido um número 
aleatório no intervalo           (multiplica-se por 2 para que a distribuição seja mais 
equilibrada, e arredonda-se para baixo o resultado). Finalmente, para se obter a quantidade de 
itens do cliente  , subtrai-se a quantidade de itens dos demais clientes          do total de 
itens disponíveis do tipo  . Por exemplo: para o Cenário 1, o tipo     possui 300 unidades que 
devem ser distribuídas entre     clientes. Para     e    , foi escolhido um número 
aleatório entre 1 e 200, e , para    , foi escolhido um número aleatório entre 1 e 300 – (C1 + 

C2). Esse procedimento foi utilizado para todos os cenários. 
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Os resultados computacionais dos cenários de testes utilizando os algoritmos G&R-A e 
G&R-B, respectivamente, estão apresentados na Tabela 2 e Tabela 3 a seguir. Na primeira coluna 
são apresentados os cenários como descritos na Tabela 1, enquanto na segunda e terceira colunas 
são apresentados os resultados computacionais considerando apenas o algoritmo SA (sem a 
verificação do empacotamento) para o cálculo do melhor roteiro (distância total percorrida) e seu 
respectivo tempo computacional (em segundos). Nas demais colunas, a factibilidade do 
empacotamento é verificada e são apresentados na sequência: 1) O melhor roteiro (distância total 
percorrida); 2) O número de itens não empacotados; 3) A razão (em %) do volume de itens não 
empacotados pelo volume total de itens; 4) O tempo computacional (em segundos). 
 

Tabela 2 – Resultados computacionais dos cenários de teste considerando o algoritmo G&R-A. 

Cenário 

SA sem Empacotamento  SA com Empacotamento 

Melhor 
Roteiro 

Tempo 
Computacional  

Melhor 
Roteiro 

Número 
de Itens não 

Empacotados 

Volume 
de Itens não 

Empacotados 
Tempo 

Computacional 
1 70 0,133  70 0 0,00 0,175 
2 141 0,268  141 0 0,00 0,983 
3 167 0,318  167 0 0,00 1,873 
4 153 0,291  153 0 0,00 1,591 
5 70 0,133  70 0 0,00 0,349 
6 141 0,268  153 1 0,09 1,392 
7 167 0,318  181 5 1,02 0,395 
8 153 0,291  162 49 31,32 4,931 
9 70 0,133  80 19 3,03 0,327 

10 141 0,268  149 74 9,20 2,953 
11 167 0,318  170 91 11,86 1,341 
12 153 0,291  163 132 17,22 1,226 

Média 132,75 0,25  138,25 30,92 5,87 1,46 
 

Tabela 3 – Resultados computacionais dos cenários de teste considerando o algoritmo G&R-B. 

Cenário 

SA sem Empacotamento  SA com Empacotamento 

Melhor 
Roteiro 

Tempo 
Computacional  

Melhor 
Roteiro 

Número 
de Itens não 

Empacotados 

Volume 
de Itens não 

Empacotados 
Tempo 

Computacional 
1 70 0,133  70 0 0,00 0,162 
2 141 0,268  141 0 0,00 1,159 
3 167 0,318  167 0 0,00 1,964 
4 153 0,291  153 0 0,00 1,781 
5 70 0,133  70 0 0,00 0,208 
6 141 0,268  141 0 0,00 1,162 
7 167 0,318  171 1 0,17 1,756 
8 153 0,291  165 9 1,25 1,662 
9 70 0,133  70 11 1,86 0,202 

10 141 0,268  143 68 8,87 2,702 
11 167 0,318  167 114 14,47 2,076 
12 153 0,291  171 93 12,32 1,633 

Média 132,75 0,25  135,75 24,67 2,73 1,37 
 

Os resultados obtidos considerando o algoritmo G&R-A (Tabela 2) apresentam 
resultados sem deterioração do valor da função objetivo para os cinco primeiros cenários. No 
caso dos resultados obtidos considerando o algoritmo G&R-B (Tabela 3), este comportamento 
também é verificado para o sexto cenário, além dos cinco primeiros. Os cenários de 6 a 12, no 
caso do algoritmo G&R-A, e de 7 a 12, no caso do algoritmo G&R-B, apresentam soluções que 
não foram capazes de empacotar todas as caixas disponíveis, retornando, portanto, o roteiro de 
menor distância que deixa de fora o menor volume possível de caixas. 
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De maneira geral, o algoritmo G&R-B (i.e., com as alterações adicionais propostas 
neste trabalho) foi capaz de produzir melhores resultados quando comparado com o algoritmo 
G&R-A (i.e., a versão sem as alterações adicionais). O volume médio de caixas deixadas de fora 
do carregamento com o algoritmo G&R-B foi de 2,73%, ao passo que o algoritmo G&R-A 
deixou em média 5,87% das caixas de fora do carregamento. Os valores médios para o número de 
caixas deixadas de fora do carregamento foram de 24,67 e 30,92, respectivamente ao considerar 
os algoritmos G&R-B e G&R-A. Ainda, é interessante notar que, em alguns casos (cenários 6, 7, 
9 e 10), o algoritmo considerando G&R-B foi capaz de obter uma solução melhor que o 
algoritmo considerando G&R-A, tanto em termos de distância total percorrida quanto em termos 
do número de caixas deixadas de fora do carregamento. Por outro lado, apenas no cenário 11 o 
volume de caixas deixadas de fora do carregamento com o algoritmo considerando G&R-B foi 
maior que o respectivo número obtido com o algoritmo considerando G&R-A. 

Em termos de tempo computacional, o algoritmo G&R-B foi um pouco mais rápido que 
o algoritmo G&R-A, tendo requerido, em média, 1,37 e 1,46 segundos, respectivamente. Em 
termos de qualidade das soluções encontradas, o algoritmo considerando G&R-B encontrou 
soluções com menor distância total percorrida pelo veículo que o algoritmo considerando G&R-
A, obtendo, em média, 135,75 e 138,25 unidades de distância, respectivamente. É interessante, 
neste quesito, notar que ambas as versões do algoritmo (G&R-A e G&R-B) foram capazes de 
obter distâncias relativamente pouco piores que a melhor solução possível sem considerar as 
restrições de empacotamento tridimensional. As distâncias obtidas com os algoritmos G&R-A e 
G&R-B foram, em média, respectivamente 4,14% e 2,26% maiores que as distâncias obtidas sem 
considerar as restrições de empacotamento tridimensional. 

As Figuras 1 e 2 a seguir ilustram os padrões de empacotamento para o melhor roteiro 
obtido pelos algoritmos G&R-A (esquerda) e G&R-B (direita), para os cenários 10 e 11, 
respectivamente (as diferentes cores indicam os diferentes clientes): 
 

  
Figura 1 – Resultados do cenário 10 para o empacotamento obtido com os algoritmos G&R-A (esquerda) e 

G&R-B (direita). 
 

  
Figura 2 - Resultados do cenário 11 para o empacotamento obtido com os algoritmos G&R-A 

(esquerda) e G&R-B (direita). 
 
5. Conclusões 
 

Esse trabalho tratou do problema de roteamento de um único veículo capacitado com 
restrições de empacotamento tridimensional (3L-SVRP), sendo este um caso particular do 
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problema mais geral envolvendo múltiplos veículos. Foram propostos e implementados 
algoritmos baseados nas heurísticas de Clarke & Wright e de George & Robinson, e na meta-
heurística Simulated Annealing. Duas versões da heurística adaptada de George & Robinson 
foram propostas: uma com pequenas alterações (G&R-A) e outra com alterações substanciais 
(G&R-B). Para avaliar a eficiência dos métodos desenvolvidos, instâncias baseadas nas 
literaturas de roteamento e de empacotamento foram utilizadas. 

De maneira geral, os resultados mostraram que o algoritmo baseado na versão G&R-B 
apresentou desempenho superior quando comparado ao algoritmo baseado na versão G&R-A, 
tanto em termos do número de caixas deixadas de fora do carregamento, quanto em termos da 
distância total percorrida pelo único veículo. Também é interessante destacar que a distância total 
percorrida obtida pelo algoritmo, considerando qualquer uma destas duas versões, é apenas um 
pouco pior que a distância total percorrida obtida pelo algoritmo que não leva em consideração 
restrições de empacotamento tridimensional. Como trabalhos futuros, pretende-se investigar 
procedimentos mais elaborados de busca local para tratar o subproblema de empacotamento, com 
vistas a reduzir o número de caixas que ficam de fora do carregamento. 
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