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Problema

O Problema de Roteamento de Veículos (PRV ou Vehicle Routing Problem – VRP) é um
dos problemas combinatoriais mais desafiadores. Definido há mais de 50 anos, este problema
consiste em projetar um conjunto ótimo de rotas para uma frota de veículos (com um ou
vários depósitos) com o objetivo de atender um conjunto de clientes geograficamente disper-
sos. É importante ressaltar que o estudo do VRP é motivado pela sua relevância prática e
pela sua complexidade (NP-hard !). Assim, as meta-heuristicas são adequadas para lidar
com este problema. Quando há apenas um veículo, o problema é equivalente ao Traveling
Salesman Problem (TSP).
No Brasil, softwares de roteirização são comercializados. A maioria deles são importados.
Por exemplo, o "Roadshow" e "Descartes Route Planner" da Descartes System Group.
Existem diversas variações do VRP na literatura. Recentemente, uma variação do VRP,
o Green Vehicle Routing Problem (GVRP) tem sido estudado com diversas abordagens de
Computação Evolucionária. Este problema também considera a poluição gerada pelos veícu-
los. Também podemos citar o EVRP (Electric Vehicle Routing Problem), que considera o
consumo da bateria dos veículos elétricos.
A Figura 1 1 apresenta um exemplo do VRP com entradas (frota de veículos, depósito e
clientes) e uma possível saída (solução).

(a) a (b) b

Figure 1: Exemplo de VRP

Formulação

O VRP é um problema combinatorial que pode ser representado como um grafo não-dirigido
G(V,E). A notação para este é problema é a seguinte:

• Conjunto de vértices: V = {v0, v1, . . . , vn}
1Disponível em: http://www.bernabe.dorronsoro.es/vrp/
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• Depósito localizado em v0

• Conjunto de n cidades/clientes: V ′ = V \{v0}

• A = (vi, vj)/vi, vj ∈ εV ; i 6= j: conjunto de arcos (par ordenado de vértices).Em um
grafo não-dirigido, o número de arestas é a metade do número de arcos

• C é uma matriz de custos (ou distâncias de cada viagem) cij entre os clientes vi e vj

• d é o vetor de demandas dos clientes

• Ri é a rota para o veículo i

• m é o número de veículos. Obs.: uma rota por veículo

• quando cij = cji for all (vi, vj) ∈ A, o problema é simétrico e A pode ser substituido
pelo conjunto de arestas E = (vi, vj|vi, vj ∈ εV ; i < j

• Cada vértice é associado à quantidade qi de produtos a serem entregues por um veículo

• O VRP consiste em determinar um conjunto de rotas de veículos m com menor custo,
começando e terminando no déposito

• Cada vértice V ′ é visitado uma vez por um veículo

• Lower bound – número de veículos necessário para atender os clientes do conjunto V :
b(V ) =

∑
vi∈V di

C

• δi é o tempo de descarga de produtos de quantidade qi de um veículo em vi

• O tempo/distância total de cada veículo não deve ser maior que um limite D.

• O custo cij é o tempo de viagem (ou distâncias) entre as cidades (entre os clientes).

• Uma solução possível é composta de:

– uma partição R1, . . . , Rm de V

– uma permutação σi de Ri

⋃
0: especifica a ordem dos clientes
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• O custo de uma rota (Ri = v0, v1, v2, . . . , vm+1), onde vi ∈ V e v0 = vm+1 (depósito), é
dado pela Equação 1.

C(Ri) =
m∑
i=0

ci,i+1

m∑
i=1

δi (1)

• Uma rota Ri é possível se um veículo pára exatamente uma vez em cada cliente e o
tempo total da rota for menor que o limite D predefinido: ci,i+1 ≤ D

• Finalmente, o custo total da solução é representadao pela Equação 2.

FV RP =
m∑
i

C(Ri) (2)

Capacitated VRP (CVRP)

O CVRP é uma variação do VRP, onde a frota de veículos de capacidade uniforme deve
atender as demandas dos clientes a partir de um depósito com custo de viagem mínimo. O
CVRP é um VRP com uma restrição adicional: os veículos tem capacidade de carga limitada.
Cada veículo atende uma sequência de clientes e o objetivo é atendê-los minimizando a
distância total de viagem, respeitando a capacidade de cada veículo.
Considerando que Q representa a capacidade de um veículo, a solução para o CVRP é a
mesma que para o VRP com a restrição: a demanda de todos os clientes de uma rota Ri não
deve ser maior que a capacidade do veículo Q:

m∑
i=1

di ≤ Q (3)

As restrições do problema são:

• Restrição 1 – todas as rotas começam e terminam no depósito;

• Restrição 2 – cada cliente deve ser atendido por apenas um veículo;

• Restrição 3 – a demanda total atendida por um veículo não deve ser maior que a sua
capacidade Q;

• Restrição 4 – a distância percorrida por um veículo não deve ser maior que a autono-
mia do veículo D.
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Exercício

O objetivo deste exercício é aplicar Particle Swarm Intelligence (PSO) e Ant Colony Opti-
mization (ACO) para o CVRP, baseado no método Cluster-First, Route-Second.

• Nível 1 – um PSO para gerar um conjunto de rotas para atender a todos os clientes,
satisfazendo as restrições Restrição 1, Restrição 2 e Restrição 3. Em outras
palavras, o conjunto de clientes deve ser distribuido em um conjunto de rotas (lembre-
se que cada rota é percorrida por apenas um veículo).

• Nível 2 – um ACO para otimizar as rotas, minimizando a distância percorrida por
cada veículo (Restrição 4).

O Nível 2 (ACO) depende do Nível 1 (PSO).
Apresente a modelagem do sistema: codificação e a(s) função(ções) de fitness.

Instâncias

Para avaliar o sistema desenvolvido, utilize as instâncias apresentadas na Tabela 1. Para
cada instância, os números depois das letras "n" e "k" representam a dimensão do problema
(número total de clientes) e o número máximo de veículos disponíveis. A coluna "Ótimo"
apresenta o custo da solução ótima.

Instância Ótimo
A-n32k5 784
A-n37k6 949
A-n55k9 1073

Table 1: Instâncias de teste (Augerat et al., 1998)

Parâmetros

Como não há um critério para ajuste dos parâmetros dos algoritmos para este problema,
pode utilizar os parâmetros típicos disponíveis na literatura ou realizar um experimento
fatorial. Apresente os parâmetros utilizados.
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Relatório

Preparar relatório em PDF apresentando

• Modelagem da abordagem (codificação e fitness)

• curva de evolução da melhor rodada para cada instância

• os melhores resultados obtidos

• o desenho para cada resultado apresentado (como a Figura 1).

• o tempo de processamento médio por instância

• conclusão sobre o uso de ACO e PSO para o CVRP
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