
Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

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

HEURÍSTICAS E META-HEURÍSTICAS PARA PROBLEMAS 
INTEGRADOS DE ROTEAMENTO E CARREGAMENTO DE UM ÚNICO 

VEÍCULO COM COLETAS E ENTREGAS 
 

Eryck Augusto da Silva 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - Universidade Nove de Julho 

Av. Francisco Matarazzo, 612, 05001-100, Água Branca, São Paulo - SP - Brasil 
erycks@gmail.com 

 
Leonardo Junqueira 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - Universidade Nove de Julho 
Av. Francisco Matarazzo, 612, 05001-100, Água Branca, São Paulo - SP - Brasil 

leonardo.junqueira@uninove.br 
 

Luigi Tavolaro Santini 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - Universidade Nove de Julho 

Av. Francisco Matarazzo, 612, 05001-100, Água Branca, São Paulo - SP - Brasil 
luigisant@gmail.com 

 
RESUMO 

O presente trabalho trata do problema integrado de roteamento e empacotamento 
tridimensional de um único veículo. Em particular, o roteiro realizado pelo veículo envolve tanto 
clientes de entrega (“linehaul”) quanto de coleta (“backhaul”), sendo que todas as entregas 
devem ser realizadas antes de qualquer coleta. Além disso, deve ser levada em consideração a 
geometria tridimensional dos itens que devem ser entregues ou coletados, o que torna o problema 
de roteamento ainda mais difícil. Para tratar esse problema são desenvolvidos métodos de solução 
baseados em heurísticas clássicas das literaturas de roteamento e de empacotamento, além de um 
procedimento meta-heurístico. A eficiência dos métodos desenvolvidos é avaliada utilizando 
instâncias baseadas na literatura. Os resultados obtidos mostram que os métodos propostos são 
capazes de gerar soluções para o problema integrado com um baixo percentual máximo de caixas 
deixadas de fora do carregamento, mesmo quando o roteiro envolve um número relativamente 
grande de clientes. 

PALAVRAS CHAVE. Problemas Integrados de Roteamento e Carregamento, Backhauls, 
Heurísticas. 

L&T – Logística e Transportes 

 
ABSTRACT 

This work addresses the integrated single vehicle routing and three-dimensional loading 
problem. In particular, the route performed by the vehicle consists of both linehaul and backhaul 
customers, in which all deliveries have to be accomplished before any pickup. Besides that, the 
solution must take into account the three-dimensional shape of the items that must be delivered or 
picked up, what makes the problem even harder. To tackle this problem we present a solution 
approach based on classical routing and packing heuristics, as well as a metaheuristic procedure. 
The effectiveness of the developed methods is evaluated using instances based on the literature. 
The results show that the proposed approach is able to generate solutions for the integrated 
problem with a low maximum percentage of boxes left out of the packing, even when the route 
involves a relatively large number of customers. 

KEYWORDS. Integrated Routing and Packing Problems, Backhauls, Heuristics. 

L&T – Logistics and Transport 
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1. Introdução 
 

O transporte de bens em contêineres é a forma mais comum de transporte de 
mercadorias por vias terrestres, visto o preço consideravelmente baixo de operação em 
comparação com outras formas de transporte como, por exemplo, o transporte aéreo. A alocação 
destes bens dentro dos contêineres remete a um problema de empacotamento que busca encontrar 
o melhor arranjo dos bens dentro dos contêineres. No processo de criação dos arranjos, algumas 
restrições são consideradas e as escolhas das mesmas definem o tipo e a complexidade do 
problema para o qual se busca uma solução. 

O roteiro que será realizado no processo de entrega e coleta de bens é outro ponto que 
indica o quão interessante e viável é seguir uma determinada sequência de visitas aos clientes 
para atender suas demandas. Um roteiro mal definido pode, entre os problemas possíveis, 
aumentar o tempo de rodagem dos caminhões entre os clientes e inviabilizar uma melhor 
alocação de bens nos contêineres, o que pode diminuir a quantidade de clientes que um caminhão 
pode visitar. Encontrar um roteiro que aumente a quantidade de clientes visitados no menor 
tempo possível, levando em consideração a viabilidade do empacotamento dos bens envolvidos 
na entrega e na coleta, é o que buscam algumas empresas do ramo de transporte de bens. 

Para atender a demanda de um grupo de clientes, o problema de roteamento de veículos 
(VRP - Vehicle Routing Problem) busca selecionar o conjunto de rotas que permita visitar todo o 
grupo de clientes no menor custo possível. Para selecionar as melhores rotas, algumas restrições, 
como janelas de tempo, homogeneidade da frota, homogeneidade dos itens, coleta e entrega, 
entre outras, podem ser consideradas. O conjunto de restrições consideradas impacta diretamente 
no resultado final, e algumas das combinações possíveis destas restrições são descritas em [Vidal 
et al. 2013]. 

No CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem), que é a forma mais básica de VRP, 
o objetivo é realizar a entrega de bens aos clientes, partindo e retornando para um depósito 
central e utilizando uma frota limitada de veículos idênticos de capacidade também limitada, 
conforme definição de [Gendreau et al. 2008]. Cada cliente pode ser visitado uma única vez e 
deve ter toda a sua demanda atendida nesta visita, além de a demanda total de cada roteiro não 
exceder a capacidade do veículo [Zachariadis et al. 2009]. 

O transporte de bens, na prática, pode apresentar característica tridimensional, isto é, a 
largura, altura e profundidade dos itens devem ser levadas em consideração. O 3D-BPP (Three-
Dimensional Bin Packing Problem) é definido como o empacotamento de itens com três 
dimensões (p.e., caixas) em um número mínimo de objetos retangulares também de três 
dimensões. Este problema foi tratado por [Martello et al. 2000] e posteriormente aprimorado por 
[Martello et al. 2007]. 

A combinação do CVRP com o 3D-BPP cria uma classe de problemas conhecida como 
3L-CVRP (Three-Dimensional Loading Capacitated Vehicle Routing Problems), que pode ser 
caracterizada pela necessidade de armazenamento de caixas tridimensionais em veículos também 
tridimensionais que devem visitar um conjunto de clientes [Bortfeldt et al. 2015]. Outra definição 
para o 3L-CVRP pode ser encontrada de forma mais simplificada em [Ceschia et al. 2013], para 
quem o 3L-CVRP consiste em encontrar um conjunto de rotas que satisfaça a demanda de todos 
os clientes, minimizando o custo total de transporte e garantindo um armazenamento factível de 
todos os itens. 

A busca pelo melhor roteiro é parte importante no tratamento de problemas integrados 
de roteamento e carregamento de veículos. Porém, o empacotamento dos bens a serem entregues 
e coletados também precisa ser tratado com atenção. Uma má alocação destes bens dentro dos 
veículos pode dificultar o acesso aos mesmos, diminuir o número de clientes que os veículos 
poderão atender, gerar um empacotamento sem estabilidade, entre outros problemas, o que no 
final poderá gerar perdas (financeiras ou não). 

Alguns problemas que envolvem, por exemplo, transporte de pessoas, correio expresso 
e transporte de medicamentos, geralmente são classificados como problemas de roteamento com 
coleta e entrega. Tais problemas, diferentemente dos casos abordados no 3L-CVRP, em que o 
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veículo é carregado exclusivamente no depósito com a carga que será entregue, podem apresentar 
os pontos de coleta também no roteiro. O roteiro previsto para o veículo deve considerar, entre 
outras restrições, que: (i) ou o veículo terá que visitar um ponto de coleta antes de visitar seu 
respectivo ponto de entrega durante a execução do roteiro; (ii) ou o mesmo sairá carregado do 
depósito, realizará todas as entregas e, posteriormente, visitará os pontos de coleta necessários 
antes de retornar ao depósito carregado. Trabalhos como [Gendreau et al. 1996] e [Landrieu et al. 
2001] apresentam formas de tratar estes problemas, sendo que [Landrieu et al. 2001] o faz com 
restrições de janela de tempo. Os problemas de coleta e entrega tratados neste trabalho são 
definidos como 3L-SVRPCB (Three-Dimensional Loading Single Vehicle Routing Problem with 
Clustered Backhauls), em que um único veículo deve sair carregado do depósito para realizar 
todas as entregas antes de realizar todas as coletas, para então retornar ao depósito. Tanto o 
veículo quanto os itens a serem entregues/coletados são retangulares e tridimensional (i.e., 
possuem as formas de paralelepípedos). 

Este trabalho está organizado da seguinte forma. Na Seção 2 é apresentada uma breve 
revisão da literatura sobre trabalhos que envolvem problemas de roteamento (com maior ênfase 
para trabalhos que trataram casos envolvendo coleta e entrega), problemas de empacotamento, e 
problemas integrados de roteamento e empacotamento Na Seção 3 são apresentados os métodos 
de solução propostos para a geração dos roteiros e o empacotamento dos itens. Na Seção 4 são 
apresentados os resultados computacionais realizados com os métodos propostos e instâncias 
baseadas nas literaturas de roteamento e de empacotamento. Finalmente, na Seção 5 são 
apresentadas as conclusões do trabalho e algumas perspectivas de pesquisas futuras. 
 
2. Literatura Relacionada 
 

[Parragh et al. 2008a] e [Parragh et al. 2008b] apresentam um levantamento sobre 
problemas de roteamento de veículos com coleta e entrega. Em [Parragh et al. 2008a] encontram-
se os problemas relacionados a entrega de bens que partem do depósito com destino aos clientes e 
coleta de bens nos clientes com destino ao depósito. Tais problemas foram dividos em VRPCB 
(Vehicle Routing Problem with Clustered Backhauls), VRPMB (Vehicle Routing Problem with 
Mixed Linehauls and Backhauls), VRPDDP (Vehicle Routing Problem with Divisible Delivery 
and Pickup) e VRPSDP (Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup). Em 
[Parragh et al. 2008b] encontram-se os problemas relacionados à coleta e entrega de bens no 
roteiro (i.e., sem transporte de bens do ou para o depósito). Tais problemas são classificados em 
PDVRP (Pickup and Delivery Vehicle Routing Problem), PDP (Pickup and Delivery Problem) e 
DARP (Dial-A-Ride Problem). 

Neste trabalho aborda-se um caso particular do VRPCB no qual se considera um único 
veículo disponível. Para o VRPCB encontram-se na literatura as heurísticas propostas em 
[Gendreau et al. 1996], que apresentam seis diferentes versões para um heurística de construção 
de roteiros utilizando o algoritmo GENIUS. Este algoritmo consiste na execução de uma fase 
construtiva (GENI - GENeralized Insertion) e uma fase de otimização (US - Unstringing and 
Stringing). O algoritmo GENIUS foi proposto e apresentado pela primeira vez em [Gendreau et 
al. 1992]. 

Na categoria de meta-heurísticas pode-se encontrar em [Mladenovic e Hansen 1997] 
uma meta-heurística para o tratamento do VRPCB com um único veículo, em que o objetivo de 
redução do custo do roteiro é tratado utilizando o algoritmo VNS (Variable Neighborhood 
Search) baseado em GENIUS. Diferentemente, [Ghaziri e Osman 2003] propuseram um 
algoritmo de rede neutral (com 4 etapas) para tratamento do TSPB (Traveling Salesman Problem 
with Backhauls), em que o algoritmo realiza o trabalho primeiramente com os clientes de entrega, 
em seguida com os clientes de coleta, para depois tratá-los em conjunto e, por fim, considera o 
depósito. 

Na literatura também podem ser encontrados vários trabalhos que tratam 
especificamente de problemas de empacotamento. [Dyckhoff 1990] apresenta uma tipologia para 
problemas de corte e empacotamento em geral, que posteriormente foi revisada e aprimorada por 
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[Wäscher et al. 2007] e a partir de então vem sendo utilizada como referência na classificação de 
problemas de corte e empacotamento. Em [George e Robinson 1980] encontra-se um algoritmo 
para o empacotamento de caixas em um único contêiner. Em [Eley 2002] o problema de 
empacotamento é tratado por meio da criação de blocos de itens menores com a intenção de 
facilitar o empacotamento e melhorar a estabilidade dos mesmos. 

Problemas integrados de roteamento e empacotamento, como o 3L-CVRP, foram 
abordados pela primeira vez por [Gendreau et al. 2006], que o tratou utilizando Busca Tabu. 
Outros autores, como [Moura e Oliveira 2009] e [Fuellerer et al. 2010], trataram o problema de 
outras maneiras, utilizando respectivamente GRASP e Colônia de Formiga. [Bortfeldt 2012] 
propõe o uso de um algoritmo hibrido com Tabu Search e Busca em Árvore que se mostrou 
superior a outros métodos que foram utilizados na comparação. [Ceschia et al. 2013], utilizando a 
meta-heurística Simulated Annealing e técnicas de busca local em vizinhança grande melhoraram 
os resultados de 13 casos reais fornecidos pela indústria e outros cenários propostos pela 
literatura. 

Em [Bortfeldt et al. 2015] o problema tratado está muito próximo ao considerado neste 
trabalho, embora considere múltiplos veículos. Estes autores também utilizam métodos diferentes 
para tratar o roteamento e o empacotamento. Com o objetivo de saber se a estrutura de 
vizinhança impacta nos resultados, [Bortfeldt et al. 2015] utilizou no primeiro algoritmo híbrido 
proposto o ALNS (Adaptive Large Neighborhood Search) e no segundo algoritmo hibrido o VNS 
(Variable Neighborhood Search) para a construção do roteamento. Em ambos os algoritmos foi 
utilizada uma Busca em Árvore para verificar a factibilidade do empacotamento. Uma outra 
proposta para o tratamento do problema de coleta e entrega pode ser encontrada em [Bartok e 
Imreh 2011], que propuseram um algoritmo próprio dividido em 5 fases, que após inicializado, 
constrói um roteiro, aplica uma busca local simples, para em seguida realizar o empacotamento e 
por fim aplicar uma busca local avançada. 

O 3L-SVRPCB abordado neste trabalho, consiste em uma extensão do VRPCB em que 
tanto o veículo quanto os itens são retangulares e tridimensionais. Neste problema, além da 
correta separação dos clientes de entrega dos clientes de coleta, visitados uma única vez em um 
único roteiro, são consideradas restrições de empacotamento tridimensional, como a estabilidade 
do carregamento (i.e., as bases das caixas devem estar 100% suportadas pelos topos de outras 
caixas ou pelo piso do veículo), múltiplas orientações (i.e., as caixas podem ser 
posicionadas/empacotadas com qualquer orientação) e múltiplos destinos (i.e., as caixas do 
último cliente a ser carregado devem ser as primeiras a ser descarregadas, e assim 
sucessivamente). Para tratar o problema de roteamento, faz-se uso de uma versão modificada do 
algoritmo de Clarke & Wright que considera a separação no roteiro dos clientes de entrega dos 
clientes de coleta. Um procedimento de busca local (2-opt) típico em problemas de roteamento de 
veículos também é empregado para melhorar a solução inicialmente gerada. Para tratar o 
subproblema de empacotamento, faz-se uso de uma versão modificada do algoritmo de George & 
Robinson, em que as modificações basicamente se concentraram em otimizar o empacotamento 
criando novos critérios de prioridade e alterando conceitos próprios do algoritmo original. Para 
explorar regiões mais promissoras do espaço de soluções do problema de roteamento, faz-se uso 
da meta-heurística Simulated Annealing. 
 
3. Métodos de Solução 
 

Nos métodos de solução desenvolvidos, algumas alterações foram realizadas nos 
algoritmos originais propostos pela literatura, tanto nos aspectos envolvendo o (módulo de) 
roteamento, como nos aspectos envolvendo o (módulo de) empacotamento. Esta seção apresenta 
os pontos mais importantes relativos à adaptação dos algoritmos para o caso do 3L-SVRPCB, 
além de um procedimento meta-heurístico que é empregado para melhorar as soluções 
encontradas. Por facilidade de apresentação, esta seção está dividida em subseções. 
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3.1 Módulo de Roteamento 
 

[Clarke e Wright 1964] desenvolveram um algoritmo construtivo baseado no conceito 
de economias (“savings”) que poderiam ser obtidas com a união de dois pontos/clientes ou 
roteiros, com o objetivo de criar um ou mais roteiros que iniciem no depósito, passem pelos 
respectivos clientes uma única vez e terminem novamente no depósito. Os métodos construtivos 
recebem este nome por construir a solução etapa a etapa, unindo, no caso, os pontos de entrega 
(e/ou coleta) em um ou mais roteiros e, posteriormente, unindo os roteiros respeitando as 
restrições consideradas. Neste caso, as restrições implicam que a capacidade do veículo não seja 
excedida após a união de dois clientes, que a união de dois clientes não desfaça uma união 
realizada anteriormente, e que ambos os clientes já não estejam inseridos em um mesmo roteiro. 
Para tratar a questão do roteamento do 3L-SVRPCB, algumas alterações foram implementadas 
no algoritmo original de Clarke & Wright. Tais alterações consideram que, para o problema 
tratado, os pontos de coleta e os pontos de entrega devem estar separados no roteiro, de forma 
que o veículo visite primeiro todos os pontos de entrega para então iniciar a visita aos pontos de 
coleta. 

As alterações no algoritmo original estão concentradas nas seções em que é avaliado se 
a união entre dois pontos ou roteiros é possível. Originalmente, esta avaliação verificava se as 
restrições de capacidade eram violadas com a união em questão. Para adaptar ao cenário do 3L-
SVRPCB foi necessário qualificar todos os pontos envolvidos nos roteiros, definindo quais são os 
pontos de coleta e quais são os pontos de entrega, para que, no momento da verificação 
mencionada anteriormente, seja possível validar, também, se a união entre os pontos não cria um 
roteiro em que os pontos de entrega se alternam mais de uma única vez com os pontos de coleta. 
A Figura 1 ilustra um roteiro inválido para o problema, enquanto a Figura 2 exibe um roteiro 
válido (a cor azul indica os pontos de entrega, enquanto a cor laranja indica os pontos de coleta, 
estando o depósito na cor vermelha). 
 

  
Figura 1 – Roteiro inválido para o VRPCB. Figura 2 – Roteiro válido para o VRPCB. 

 
O algoritmo de Clarke & Wright, por ser uma heurística, não necessariamente cria um 

roteiro ótimo ou um roteiro que não possa, através de um algoritmo de busca local, facilmente ser 
melhorado. Um algoritmo de busca local explora a vizinhança de uma solução buscando 
melhores resultados. Um procedimento considerado neste trabalho é conhecido como 2-opt, que 
basicamente gera novos vizinhos de uma solução “desconectando” duas arestas não adjacentes e 
conectando duas novas arestas de forma a manter o circuito completo entre os pontos, garantindo, 
adicionalmente, que o novo roteiro não retornará para a solução anterior. O procedimento 2-opt 
também precisou ser adaptado para o caso do 3L-SVRPCB, pois o processo de desligamento e 
religamento não pode ser feito se esta ação fizer com que os pontos de coleta e de entrega se 
intercalem gerando um roteiro inválido, similar ao da Figura 1. 

As Figura 3 e 4 ilustram a aplicação do procedimento 2-opt no caso de um movimento 
intra-rota. 
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Figura 3 – Duas arestas são selecionadas e 

desconectadas. 
Figura 4 – As arestas são religadas gerando um 

novo roteiro. 
 
3.2 Módulo de Empacotamento 
 

Para verificar a factibilidade do empacotamento dos itens, será utilizado o algoritmo 
heurístico construtivo proposto por [George e Robinson 1980]. Estes autores desenvolveram este 
algoritmo para o problema de empacotamento de um único contêiner com o objetivo de 
maximizar o volume de caixas empacotadas. Este algoritmo essencialmente cria camadas 
verticais do fundo para a frente do contêiner, garantindo o reaproveitamento de espaços não 
utilizados por camadas anteriores. Utilizando um conceito de caixas de tipos “abertos” e 
“fechados”, o algoritmo seleciona o tipo de caixa para iniciar e compor as camadas conforme 
algumas prioridades definidas pelos autores. 

O algoritmo de George & Robinson também foi adaptado para tratar o 3L-SVRPCB. O 
conceito de “largura flexível”, que originalmente controlava a largura máxima que uma coluna 
poderia ter para ocupar um espaço na camada, foi excluído nesta versão, permitindo assim 
empacotar tantas colunas completas quanto forem possíveis na camada. Foi adicionada uma 
prioridade adicional ao sistema de prioridades dos tipos de caixas (descrito a seguir), que 
classifica os tipos de caixas com base no volume remanescente de caixas de cada tipo por cada 
cliente, ou seja, o volume de caixas de cada tipo que ainda não foram empacotadas no contêiner. 
Desta forma, o algoritmo adaptado de George & Robinson passa a priorizar as caixas com base 
nos seguintes critérios: (1) Tipo de caixa com maior volume remanescente disponível para 
empacotamento; (2) Tipo de caixa com a maior das menores dimensões; (3) Tipo de caixa com a 
maior quantidade disponível; e (4) Tipo de caixa com a maior das maiores dimensões. Além de 
alterar o sistema de prioridades, foi adicionado ao algoritmo um mecanismo de atualização das 
prioridades após cada empacotamento. Originalmente, as prioridades eram definidas antes de se 
iniciar o empacotamento da primeira caixa, porém, nesta versão modificada, as prioridades (1) e 
(3) foram constantemente atualizadas para representar os volumes e quantidades efetivamente 
disponíveis para empacotamento. Convém observar que (1) possui a maior prioridade e, portanto, 
é utilizado sempre que possível, enquanto os demais critérios podem ser utilizados em casos de 
empate. A versão modificada do algoritmo também desconsidera a prioridade que certos tipos 
poderiam ter por já terem sido utilizados no empacotamento (tipos “abertos”). Originalmente o 
algoritmo sempre priorizava empacotar os tipos de caixas que já haviam sido utilizados 
anteriormente no empacotamento, deixando os tipos ainda não utilizados para as fases posteriores 
do processo. Esta “priorização” foi excluída do algoritmo, que passa a considerar que todos os 
tipos de caixas possuem status “aberto” desde o início. 

Convém observar que o algoritmo original já garante a estabilidade vertical das caixas, 
pois o processo que gerencia os espaços disponíveis para empacotamento sempre considera a 
área do topo da caixa (ou bloco de caixas) empacotada com limitante para um próximo 
empacotamento. Desta forma evita-se que alguma caixa fique com parte de sua superfície inferior 
flutuando (i.e., garante-se o suporte completo da base de cada caixa). A questão de múltiplos 
destinos impacta diretamente no carregamento e descarregamento das caixas, exigindo que o 
carregamento realizado no depósito deva seguir a sequência inversa dos clientes que serão 
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visitados para entrega dos bens (caixas). A esta forma de sequenciamento do carregamento é 
dada o nome de LIFO (“Last In, First Out”). No caso da sequência dos clientes de coleta, o 
mesmo conceito é aplicado, porém, como toda a carga será descarregada no depósito, o 
sequenciamento dos clientes visitados é realizado para permitir o melhor empacotamento e 
aproveitamento dos espaços do veículo. O algoritmo original não considera a separação da carga 
em múltiplos destinos (clientes) e esta alteração foi implementada de forma a controlar, após 
cada empacotamento, se as caixas do cliente em questão foram todas empacotadas. Caso não 
tenham sido, o algoritmo segue o fluxo original e continua o empacotamento das caixas do 
cliente em questão. Caso tenham sido, são então selecionadas as caixas do próximo cliente para 
empacotamento (caso ainda haja algum cliente). 

As Figuras 5 e 6 são uma representação gráfica de um empacotamento gerado pelo 
algoritmo para o cenário 1 (definido na Seção 4). Nesta figura as diferentes cores indicam os 
diferentes clientes. 
 

  
Figura 5 – Empacotamento de entrega. Figura 6 – Empacotamento de coleta. 

 
3.3 Integração dos Módulos de Roteamento e de Empacotamento 
 

Os algoritmos adaptados de Clarke & Wright e de George & Robinson, assim como o 
método de busca local 2-opt [Croes 1958], foram incorporados na meta-heurística Simulated 
Annealing (SA) [Kirkpatrick et al. 1983] de modo a se tentar explorar regiões promissoras do 
espaço de busca do 3L-SVRPCB. O algoritmo, conforme descrito no pseudocódigo a seguir, foi 
desenvolvido para que, a partir de uma solução inicial gerada pelo algoritmo de Clarke & Wright, 
seja verificada a cada iteração, por meio do algoritmo de George & Robinson, a factibilidade do 
empacotamento resultante, tanto para o subroteiro de entrega, quanto para o subroteiro de coleta. 
Em outras palavras, uma dada solução só é considerada factível se ambos os padrões de 
empacotamento de entrega e de coleta forem factíveis. Caso o empacotamento seja inviável para 
pelo menos um dos subroteiros, a melhor solução encontrada será aquela que deixar o menor 
volume de caixas de fora do carregamento (tanto dos clientes de entrega quanto dos clientes de 
coleta). 

Sejam T, L, l, 𝜂, N, respectivamente, a temperatura inicial, o tamanho do laço, o número 
de iterações por laço, a taxa de resfriamento e o tamanho da lista de vizinhos. 
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Algoritmo1:Simulated Annealing 
Entradas: Um conjunto de clientes com posições e demandas (ou de entrega ou de coleta) 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. 
Saídas: Uma solução factível para o 3L-SVRPCB ou uma solução menos infactível para o 3L-SVRPCB 
(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 e armazene em 𝑅. 
2. Empacote e guarde em 𝑆 a solução inicial de roteamento e empacotamento, e em 𝐹 o volume dos itens 

deixados de fora. 
3. Sejam {𝑇, 𝐿, 𝑙, 𝜂, 𝑁}  =  {−; −; −; −; −}. 
4. Seja 𝑈 ={2-Opt}. 
5. Para 𝑗 = 1, … , 𝐿 Faça 
6. 𝑇 =  𝜂 ∙ 𝑇. 
7. Para 𝑘 = 1, … , 𝑙 Faça  
8. Para todos os operadores de busca local 𝑢 ∈ 𝑈 Faça 
9. Para todos os nós j na solução Faça 
10. Aplique o operador de busca local 𝑢 ∈ 𝑈 para o nó 𝑗. 
11. Separe o roteiro de entrega e o roteiro de coleta. 
12. Aplique o algoritmo de George & Robinson para ambos os roteiros. 
13. Se empacotamento for factível tanto para o roteiro de entrega quanto para o roteiro de 

coleta Então 
14. Se a solução gerada para o roteamento for melhor que 𝑆 Então 
15. Aceita como a nova solução. 
16. Fim Se 
17. Senão 
18. Se a solução gerada para o empacotamento for melhor que 𝐹 Então 
19. Aceita 𝐹 e 𝑆 como a nova solução para o empacotamento se 

𝑒−(𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜−𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜)/𝑇 é maior que um número escolhido 
aleatoriamente entre 0 e 1. 

20. Fim Se 
21. Fim Se 
22. Fim Para 
23. Fim Para 
24. Fim Para 
25. Fim Para 
 

É importante destacar neste pseudocódigo a separação dos clientes de entrega dos 
clientes de coleta (veja linha 11). Esta ação representa exatamente o ponto em que o algoritmo 
cria dois grupos de roteiros com clientes distintos, os clientes do grupo de entregas e os clientes 
do grupo de coletas. Esta separação é realizada para permitir que o algoritmo de empacotamento 
possa analisar separadamente a factibilidade dos dois grupos, visto que o empacotamento de 
coleta só será iniciado após a visita e descarregamento do último cliente de entrega. Note ainda 
que, apenas se os empacotamentos da demanda de entrega e da demanda de coleta forem factíveis 
(veja linha 13), é que o algoritmo considera ter encontrado uma solução factível, para então 
avaliar se a distância do roteiro gerado é melhor que a da última solução factível. 
 
4. Resultados Computacionais 
 

Todas as alterações descritas na Seção 3 foram implementadas nos algoritmos originais 
de Clarke & Wright (em sua versão paralela, em que a lista de economias é percorrida uma única 
vez), George & Robinson e Simulated Annealing, a fim de adequá-los aos objetivos deste 
trabalho. A linguagem escolhida para o desenvolvimento dos algoritmos foi a linguagem C++ 
utilizando o Visual Studio Ultimate 2013, e o ambiente de desenvolvimento e de realização dos 
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experimentos foi um Intel Core i7 2630 QM de 2.0 GHz com 6 GB de memória RAM e sistema 
operacional Windows 7 Ultimate x64. 

As instâncias utilizadas para realização dos experimentos foram geradas a partir da 
instância “C1” proposta por [Goetschalckx e Jacobs-Blecha 1989]. A instância “C1” apresenta 20 
pontos de entrega (“linehauls”) e 20 pontos de coleta (“backhauls”), além de valores de 
demanda específicos para cada ponto. Neste trabalho não são consideradas as respectivas 
demandas dos pontos, somente a posição dos mesmos no espaço. A demanda (em termos das 
quantidades de caixas) de cada cliente foi gerada de forma aleatória (como descrito a seguir) 
considerando uma adaptação da instância 5 de [George e Robinson 1980], que apresenta 
originalmente 784 caixas distribuídas em 8 tipos com dimensões diferentes. Em todos os 
experimentos, o contêiner possui dimensões 𝐿 = 5793, 𝑊 = 2236 e 𝐻 = 2261, como na 
instância original. 

A instancia “C1” foi dividida em 7 cenários, conforme descrito na Tabela 1. Cada 
cenário apresenta quantidade especifica de pontos de entrega e de pontos de coleta, mantendo o 
mesmo número de caixas (588 caixas) em todos os cenários. Para a construção dos cenários com 
menos pontos, primeiramente, enumerou-se sequencialmente, de 1 a 20, os 20 pontos de entrega 
e os 20 pontos de coleta propostos pela instancia “C1”. Na sequência, para construção do cenário 
2, por exemplo, foram selecionados os pontos de 1 a 10 para o conjunto de clientes de entrega e 
de 1 a 5 para o conjunto de clientes de coleta. Da mesma forma foram construídos os cenários 1, 
3, 4, 5 e 6. O cenário 7 é exatamente o proposto originalmente pela instancia “C1”, ou seja, 
contendo vinte pontos de coleta e vinte pontos de entrega. A demanda de cada cliente foi obtida 
seguindo os critérios: 

 O limite superior (LS) de um determinado tipo de caixa demandado por um dado 
cliente, foi obtido pela razão do número total de caixas disponíveis pela quantidade de 
clientes do cenário, com arredondamento sempre para cima e multiplicado por 2. 

 O limite inferior (LI) foi definido como zero. 
 A quantidade de caixas de cada tipo demandada por cada cliente de 1 até 𝑁 − 1, em que 

𝑁 é a quantidade de clientes (de entrega ou de coleta) do cenário, foi obtida 
aleatoriamente com sorteios no intervalo [LI, LS]. 

 No caso da demanda do cliente 𝑁, à mesma é atribuída a diferença entre o total de 
caixas de um determinado tipo e a soma das quantidades de caixas deste tipo atribuídas 
aos demais clientes de 1 até 𝑁 − 1. É importante destacar que este procedimento foi 
realizado de maneira independente tanto para os clientes de entrega quanto para os 
clientes de coleta, i.e., as 588 caixas disponíveis foram sorteadas duas vezes, conforme 
o procedimento descrito. 

 
Tabela 1 – Cenários considerados entre clientes de linehauls e backhauls. 

Cenário 
Número 

de Clientes 
Quantidade 

Total de Caixas 
Volume Percentual 

de Caixas  
1 05-05 588 67,41 
2 10-05 588 67,41 
3 10-10 588 67,41 
4 15-10 588 67,41 
5 15-15 588 67,41 
6 20-15 588 67,41 
7 20-20 588 67,41 

 
Todas as instâncias foram testadas com os algoritmos desenvolvidos, tendo sido 

considerados, após experimentos preliminares, os seguintes valores para os parâmetros do 
algoritmo SA: {𝑇, 𝐿, 𝑙, 𝜂, 𝑁}  =  {2; 200; 1; 0,99; 10}. A Tabela 2 a seguir apresenta os resultados 
obtidos. Sua primeira coluna contém o identificador do cenário, conforme descrito na Tabela 1. 
Na sequência a coluna Tipo divide o cenário em grupo de clientes de Entrega (“E”) e grupo de 
cliente de Coleta (“C”). As duas próximas colunas apresentam, respectivamente, a distância total 
percorrida pelo único veículo e o tempo computacional (em segundos), utilizando o algoritmo SA 
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sem considerar o empacotamento. As colunas seguintes apresentam dados relativos a execução 
do algoritmo SA considerando a busca pelo melhor roteiro que apresente um empacotamento 
factível, ou que deixe o menor volume de caixas sem empacotar. Estas colunas reportam, 
respectivamente, a distância total percorrida pelo único veículo, a quantidade de caixas não 
empacotadas, o volume de caixas não empacotadas e o tempo computacional (em segundos). 
 

Tabela 2 – Resultados computacionais obtidos. 

Cenário Tipo 

SA sem Empacotamento  SA com Empacotamento 
Melhor 
Roteiro 

Tempo 
Computacional 

 Melhor 
Roteiro 

Caixas Não 
Empacotadas 

Volume Não 
Empacotado 

Tempo 
Computacional 

1 E 120810 0,147  120810 0 0,00 0,202 C  0 0,00 

2 E 148418 0,160  148418 0 0,00 0,217 C  0 0,00 

3 E 147214 0,176  147214 0 0,00 0,264 C  0 0,00 

4 E 166848 0,240  176025 10 1,51 0,303 C  0 0,00 

5 E 176875 0,291  177004 14 2,38 0,467 C  3 0,66 

6 E 194480 0,450  204567 30 4,61 0,666 C  0 0,00 

7 E 205302 0,496  205647 23 3,56 0,695 C  27 5,00 
Média  165706,71 0,28  168526,43 7,64 1,27 0,40 

 
É interessante notar que os cenários 1, 2 e 3 apresentam uma solução capaz de 

empacotar completamente as demandas de coleta e de entrega, e que o mesmo já não ocorre com 
os cenários 4, 5, 6 e 7, que contêm mais pontos de entrega e/ou de coleta. Com o aumento do 
número de clientes no roteiro a dificuldade de se obter um empacotamento factível também tende 
a aumentar. Isso se deve ao fato dos carregamentos ficarem muito fragmentados, e também às 
restrições de múltiplos destinos, que exigem que todas as caixas de um cliente devem ser 
empacotadas ou desempacotadas sem que seja possível a movimentação de uma caixa de outro 
cliente. Com isso, existe uma tendência maior de serem geradas regiões com pouco 
aproveitamento do espaço. Em todo caso, para os cenários em que não foi possível empacotar 
todas as caixas, o volume total de caixas não empacotadas não foi maior que 5,00%, o que é um 
percentual relativamente baixo. 

Também é interessante notar que os cenários com maior número de clientes 
demandaram maior esforço computacional. Isto é explicado pela maior possibilidade de 
perturbações que podem ser geradas pelo algoritmo 2-opt. Vale também ressaltar que a média da 
distância total percorrida pelo único veículo nos casos que consideram o empacotamento é 
apenas 1,70% maior, em todo caso, que a média da distância total percorrida pelo único veículo 
nos casos que não consideram o empacotamento. Isso ocorre, basicamente, porque os casos com 
maior número de clientes e que não obtiveram um empacotamento factível (seja para a entrega, 
seja para a coleta, ou ambas), apresentam como solução um roteiro com maior custo, como 
consequência da busca por um roteiro que deixe o menor volume possível de caixas de fora do 
carregamento. 
 
5. Conclusões 
 

Este trabalho abordou o problema integrado de roteamento e carregamento de um único 
veículo com coletas e entregas (3L-SVRPCB). Para tratá-lo, foram consideradas heurísticas 
clássicas das literaturas de roteamento e de empacotamento. Versões adaptadas das heurísticas de 
Clarke & Wright (para a construção do roteiro) e de George & Robinson (para a verificação da 
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factibilidade do empacotamento) foram empregadas. As mesmas foram posteriormente embutidas 
na meta-heurística Simulated Annealing.. 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 os métodos propostos são capazes de gerar soluções 
para o 3L-SVRPCB em que no máximo 5,00% do volume total de caixas foi deixado de fora do 
carregamento. 

Os métodos propostos se mostraram promissores para a continuidade dos trabalhos, 
pois existe oportunidade para modificações adicionais nos algoritmos de construção dos roteiros 
e, principalmente, nos algoritmos de verificação da factibilidade dos empacotamentos, que ainda 
não possuem, por exemplo, um procedimento de busca local implementado. Perspectivas 
interessantes de pesquisas futuras também incluem a implementação de outros algoritmos de 
busca local (p.e., 3-opt e Or-opt) de modo a explorar outras regiões do espaço de busca. 
Experimentos considerando instâncias com características diversas das aqui utilizadas, além da 
extensão da abordagem proposta para tratar casos que envolvem coletas e entregas ao longo do 
roteiro (p.e., o PDVRP e o PDP), também constituem tópicos interessantes para trabalhos futuros. 
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