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Resumo 
Este trabalho apresenta um modelo para o problema de roteamento de veículos com janela de 
tempo, no caso de entrega de produtos. O modelo proposto permite que o cliente seja atendido 
fora da janela de tempo prevista, neste caso é considerado um desvio da janela (por atraso ou 
antecedência) e uma penalidade é imposta. Além disso, foram incorporados elementos 
estocásticos no modelo, visto que na maioria dos problemas reais os elementos que formam o 
sistema são bastante variáveis. Os dados para resolução do modelo foram obtidos na 
Associação dos Servidores Municipais de Colombo, Paraná, e este foi resolvido através do 
pacote computacional Lingo 8.0. 
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Abstract 
This paper presents a model to the vehicle routing problem with time windows, in the case of 
products delivery. The proposed model allows that the customer be serviced outside fixed 
time windows, in this case a window deviation is considered (by delay or antecedence) and a 
penalty is imposed. Moreover, stochastic elements have been incorporated to the model, since 
in most real problems the system elements are variable. The data used to solve the model were 
obtained from Colombo Municipal Servers Association, in Paraná, and this was solved by 
Lingo 8.0 software package. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A eficiência nos processos logísticos e na distribuição de mercadorias e serviços é um 
fator de grande influência na competitividade de uma empresa. Dessa forma, a melhoria dos 
serviços logísticos tem ganhado atenção especial nas últimas décadas. Tanto as instituições 
privadas quanto as públicas visam alcançar um bom nível de satisfação do cliente a um baixo 
custo operacional. Os custos de transporte têm peso significativo na formação desse custo 
operacional e por isso problemas na área de distribuição têm sido amplamente estudados. 

Um problema importante na área de distribuição é o problema de roteamento de 
veículos (PRV). Esse tipo de problema incorpora um roteiro de coleta ou entrega de custo 
mínimo onde os veículos partem de um ou mais depósitos e visitam certo número de clientes. 
Devido a sua enorme dinamicidade o PRV apresenta várias extensões, dentre elas está o 
problema de roteamento de veículos com janela de tempo (PRVJT).  Esse problema tem como 
objetivo determinar as rotas de custo mínimo para uma frota de veículos de mesma 
capacidade, atendendo à demanda de um conjunto de clientes, para os quais o atendimento 
somente é possível dentro de intervalo de tempo determinado, chamado janela de tempo. 

Em termos de complexidade computacional, os problemas de roteamento pertencem à 
categoria conhecida como “NP-hard”, ou seja, não se conhecem algoritmos para sua solução 
que possam ser resolvidos em tempo polinomial. Por essa razão para resolver esses modelos 
por métodos exatos o número de variáveis e restrições deve ser pequeno. 

No PRV padrão os elementos que constituem o sistema são determinísticos, ou seja, as 
demandas, os tempos, os custos e os locais são conhecidos antecipadamente. Entretanto, na 
maioria dos problemas reais, os elementos do sistema são bastante variáveis e por isso o 
problema deve ser considerado estocástico.  

Apesar do problema de roteamento de veículos com janela de tempo ser um dos mais 
estudados na área de otimização combinatória, esse tipo de problema é muito variado e nem 
sempre os pacotes de solução disponíveis no mercado resolvem satisfatoriamente os 
problemas das empresas. 

Sendo assim, a finalidade desse trabalho é elaborar uma ferramenta eficiente que 
venha auxiliar no processo de elaboração de roteiros de entrega de refeições feitas pela 
ASSEMCO – Associação dos Servidores Municipais de Colombo, localizada na região 
metropolitana de Curitiba, Paraná. 

Dentre as inúmeras atividades realizadas pela ASSEMCO, a atividade de entrega de 
refeições constitui um grande desafio. Como a demanda de pedidos é bastante variável, bem 
como a quantidade de locais de entrega, torna-se difícil atender em tempo hábil a todos os 
clientes.  

Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho é apresentar um modelo matemático 
para o problema de roteamento de veículos com janela de tempo, no caso específico de 
entrega de produtos, com elementos estocásticos incorporados na modelagem. 

No PRVJT padrão as janelas de tempo devem ser respeitadas, no modelo proposto é 
permitido que o cliente seja atendido fora da janela de tempo prevista, neste caso é 
considerado um desvio da janela (por atraso ou antecedência) e uma penalidade é imposta. O 
objetivo do modelo é minimizar os desvios das janelas de tempo, além da distância percorrida 
pelos veículos e o número de veículos utilizados. 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Abordagens exatas e heurísticas têm sido amplamente estudadas para obter soluções para 

o PRVJT. As primeiras técnicas de solução podem ser encontradas em Kolen, Rinnooy Kan e 
Trienekens (1987), Desrochers et al. (1988), e Solomon e Desrosiers (1988). Kolen, Rinnooy 
Kan e Trienekens (1987) introduziram o primeiro método para encontrar a solução exata para 



o PRVJT, através da extensão do algoritmo de caminho mínimo de Christofides, Mingozzi e 
Toth (1981b).  

Os principais métodos exatos utilizados na solução do PRVJT se baseiam em técnicas de 
relaxação, planos de corte e geração de colunas. Desrochers, Desrosiers e Solomon (1992) 
usaram o método de geração de colunas em uma decomposição de Dantzig-Wolfe. Kohl e 
Madsen (1997) desenvolveram algoritmo baseado em relaxação Lagrangeana e Cook e Rich 
(1999) utilizaram algoritmos baseados em planos de cortes. Ainda em abordagens exatas 
existem os trabalhos recentes de Feillet et. al (2004) e Rousseau, Gendreau e Pesant (2004). 

Devido à complexidade computacional do PRVJT muitos autores têm se dedicado ao 
estudo de heurísticas e metaheurísticas como técnicas de solução, já que essas, ao contrário 
dos métodos exatos, exploram apenas uma parte do espaço de soluções, mas fornecem 
soluções de boa qualidade a um baixo custo computacional.  

Solomon (1987) adaptou a heurística de varredura desenvolvida por Gillet e Miller 
(1974) para o problema de roteamento com janela de tempo. Potvin e Rosseau (1993) 
introduziram uma versão paralela a heurística proposto por Solomon (1987). Ioannou et al. 
(2001) basearam-se em Solomon (1987) e criaram novos critérios de seleção e inserção de 
nós. Bramel e Simchi-Levi (1993) introduziram um algoritmo de duas fases para a solução do 
PRVJT. Muitas heurísticas têm sido aplicadas como uma pós-otimização a fim de melhorar a 
solução encontrada. Exemplos dessas aplicações no PRVJT podem ser encontrados em 
Russell (1995) e Bräysy (2003). 

Muitas abordagens metaheurísticas como Busca Tabu (Garcia et al. (1994), Bräysy e 
Gendreau (2002)), Simulated Annealing (Chiang and Russell (1996), Czech and Czarnas 
(2002) e Li e Lim (2003)), Colônia de formigas (Gambardella, Taillard e Agazzi(1999)),  
Algoritmos evolucionários (Homberger e Gehring (1999), Berger et al. (2003) e Ting e Huang 
(2004)) e GRASP -Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (Kontoravdis e Bard 
(1995))  têm sido aplicadas ao problema de roteamento com janela de tempo. 

 
 
3. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA REAL 

 
A ASSEMCO possui um restaurante a partir do qual são preparadas e distribuídas as 

refeições. Os locais de destinos são escolas, postos de saúde, entre outros estabelecimentos da 
Prefeitura Municipal de Colombo. 

Alguns pedidos são agendados, mas em sua maioria os pedidos são feitos diariamente 
e em virtude disso a demanda torna-se bastante variável, bem como os locais de entrega a 
serem atendidos. Além disso, o intervalo de tempo em que os clientes devem ser atendidos é 
pequeno e determinados lugares preferem receber as refeições em horários fixos, como 
escolas por exemplo. 

O atual roteiro de distribuição possui 54 locais e a entrega de refeições se baseia na 
experiência do funcionário encarregado do processo. O funcionário se apóia em sua prática e 
conhecimento das condições viárias e de tráfego da região atendida para definir os roteiros. 
Entretanto essa prática nem sempre é a mais eficaz porque nem todos os 54 locais precisam 
ser atendidos diariamente. Isso muitas vezes acarreta na perda da qualidade da refeição que 
permanece muito tempo dentro do veículo e na insatisfação dos clientes que não recebem o 
produto no horário determinado. 

A figura 1 a seguir apresenta os pontos de demanda e também a localização do 
restaurante (depósito) de onde partem os veículos. 



 
Figura 1 – Localização dos pontos de demanda e depósito 

 
A ASSEMCO possui 2 veículos com capacidades iguais que partem do restaurante e 

possuem aproximadamente 2 horas para atender os locais de demanda. 
Em média são entregues 130 refeições e atendidos 35 locais por dia, entretanto esses 

dados são bastante variáveis. Por exemplo, em alguns dias chegam a ser entregues 200 
refeições em aproximadamente 50 locais. Em outros dias apenas 15 locais são atendidos e por 
volta de 35 refeições entregues. 

Conforme mencionado o objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo matemático 
que forneça a ASSEMCO uma solução que minimize, além da distância percorrida pelos 
veículos os desvios de janela de tempo que venham a ocorrer, considerando os elementos 
estocásticos do problema: a demanda dos clientes, e consequentemente a presença destes e o 
tempo de viagem entre eles.  
 

4. MODELO  
 
Foram incorporados ao modelo a probabilidade de presença dos clientes, que neste 

estudo de caso significa que o cliente fez um pedido, a probabilidade de presença do arco (i,j), 
foi calculada considerando-se que haja demanda nos nós i e j, mas não nos nós intermediários. 
O tempo de viagem entre os clientes, foi calculado baseado na probabilidade de presença 
destes.O objetivo do modelo é minimizar os desvios da janela, a distância percorrida pelos 
veículos e o número de veículos utilizados.  

O modelo proposto foi baseado em Azi, Gendreau e Potvin(2007, p. 755), Bard et 
al.(2010, p. 05) e Mark e Guo(2006, p. 185) e pode ser definido como segue. Seja um grafo 
orientado G=(N,A), onde { } { }N V 0,n 1 , V 1, , n= ∪ + = K  é o conjunto de nós que 

representam os clientes, e 0 e n+1 são os nós que representam o depósito e 

{ }A (i, j) :i, j N, i j= ∈ ≠   o conjunto de arcos associados às conexões entre os nós. O conjunto 

de veículos é denotado por K, e cada veículo k∈K tem capacidade Q.  
A cada arco (i,j) ∈A estão associados um custo(distância) cij, um tempo de viagem tij e uma 

probabilidade de presença ijp . Cada cliente i ∈N possui uma demanda di, uma probabilidade 

de presença pi, uma janela de tempo [ai, bi] e uma penalidade λi caso a janela de tempo 



prevista não seja respeitada. O custo de utilizar um veículo é dado por cv e é igual para todos 
os veículos. 

As variáveis utilizadas no modelo são definidas como: 
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Considerando M uma constante qualquer grande o suficiente, tem-se:  

 

i i i ij ij ijk v ik
i N k K ( i , j) A k K i N

ijk ik
j N

ik
k K

ihk h jk
i N j N

0 ik
i N

i ( n 1) k
i N

i ik
i N

ij ijk
i j N

m in (D D ) c p x c y (1)

s.a . x y , i N , k K (2)

y 1 , i N (3)

x x 0 , h N , k K (4)

x 1 , k K (5)

x 1 , k K (6)

d y Q , k K (7 )

t x

+ −

∈ ∈ ∈ ∈ ∈

∈

∈

∈ ∈

∈

+

∈

∈

∈ ∈

λ + + +

= ∈ ∈

= ∈

− = ∈ ∈

= ∈

= ∈

≤ ∈

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑

∑

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

{ }

{ }

N

ik ij ijk jk

i i ik ik i ik i

ijk

ik

ik

i i

T , k K (8)

t t M (1 x ) t , (i, j) A , k K (9)

D a y t b y D , i N , k K (10)

x 0,1 , i, j N , k K (11)

y 0,1 , i N , k K (12)

t 0 , i N , k K (13)

D , D 0, i N (14)

− +

− +

≤ ∈

+ − − ≤ ∈ ∈

− + ≤ ≤ + ∈ ∈

∈ ∈ ∈

∈ ∈ ∈

≥ ∈ ∈

≥ ∈

∑

 
A função objetivo (1) minimiza os desvios de janela, a distância percorrida pelos 

veículos e o número de veículos utilizados. A distância percorrida é computada através do 
somatório da distância percorrida por cada veículo da solução vezes a probabilidade de 



presença do trajeto percorrido. As restrições (2) e (3) asseguram que cada cliente seja visitado 
somente uma vez. 

As restrições (4), (5) e (6) são relativa à estrutura de redes e exigem que cada veículo 
parta e retorne ao depósito somente uma única vez, e deixe um determinado nó somente se 
entrar nele. As restrições (7) e (8) impõem que cada rota não exceda a capacidade Q do 
veículo e o limite máximo de tempo T, respectivamente. As restrições (9) garantem que o 
instante de chegada de um veículo k ao cliente j não ocorra antes do instante de chegada no 
cliente anterior i. As restrições (10) delimitam as janelas de tempo. As restrições (11), (12), 
(13) e (14) indicam o tipo de variável.  

A probabilidade de presença ijp  do arco (i,j) é calculada segundo Mark e Guo(2006, p. 

185): 
j 1

i j kij
k i 1

p p p (1 p ), i, j N (15)
−

= +

= − ∈∏  

O tempo de viagem tij é calculado segundo Bard et al.(2010, p. 05). Bard et al.(2010, 
p. 05) desenvolveram um esquema de pesos que considera as mi localizações mais próximas 
do cliente i, e um ranking [ ]i, jR  dos jth

 clientes mais próximos de i, onde [ ]i, jR =j, para j=1,..., 

mi. Sendo pj a probabilidade do cliente j requerer a visita num determinado dia, e sendo [ ]i, jw  

a probabilidade do cliente [j] seguir o cliente i na rota, o peso [ ]i, jw  é dado por: 
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Sendo [ ]( )C i, j  a distância entre os clientes i e j, e [ ]( )MPH i, j  a velocidade do 

veículo o tempo de viagem tij é dado por: 
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Esse modelo foi resolvido através do pacote computacional Lingo 8.0. Este pacote 

utiliza a técnica “branch-and-bound” para resolução de problemas de programação inteira ou 
mista. O método “branch-and-bound” consiste basicamente em uma estratégia de divisão e 
conquista, ou seja, dividir o problema em subproblemas menores, na chamada estrutura de 
árvore, resolver os subproblemas e obter a solução ótima para o problema original a partir das 
soluções dos subproblemas.  

Os dados para a resolução do modelo foram calculados com base nas refeições 
entregues no período de janeiro a dezembro de 2009. A probabilidade do cliente requerer a 
visita num determinado dia foi calculada pelo número de ocorrências de pedido sobre o total 
de dias em que houve entrega. A demanda de cada cliente é dada por um número aleatório 
obtido de uma Distribuição de Poisson com parâmetro θ igual à demanda média anual do 
cliente. As janelas de tempo são dadas em minutos e o número de veículos é variável em 
função da demanda. 
 

5. RESULTADOS 
 

Devido à complexidade computacional do modelo proposto, o número de clientes foi 
reduzido, a fim de que este pudesse ser resolvido exatamente. Ainda assim foi necessário um 
grande número de iterações do algoritmo “branch-and-bound” para que a solução ótima 
pudesse ser encontrada.  



Os resultados foram obtidos utilizando o solver LINGO 8.0 executado em um 
computador com processador Intel Core Duo T6400, 2.20 GHz, 4GB de RAM e sistema 
operacional Windows 7, e foram gastas aproximadamente 3 horas para sua obtenção. 

O quadro 1 apresenta os valores encontrados para os instantes de início de 
atendimento, os desvios de janela e as janelas de tempo consideradas para 14 clientes e o 
depósito. É possível ver que os desvios de janela foram minimizados e apenas 2 clientes 
foram atendidos fora das janelas de tempo previstas. A solução encontrada utiliza apenas um 
veículo.   

 

LOCAL ikt  iD−  iD+  ia  ib  

1 45,910 0,000 0,000 0 100 
2 45,000 0,000 0,000 45 70 
3 42,485 2,515 0,000 45 70 
4 42,861 0,000 0,000 30 60 
5 36,788 0,000 0,000 35 80 
6 47,393 0,000 0,000 10 55 
7 45,000 0,000 0,000 15 45 
8 47,016 0,000 0,000 45 85 
9 52,047 17,953 0,000 70 135 

10 48,041 0,000 0,000 45 60 
11 40,000 0,000 0,000 5 40 
12 49,757 0,000 0,000 25 50 
13 50,267 0,000 0,000 10 70 
14 52,983 0,000 0,000 10 80 

Depósito 54,538 0,000 0,000 0 150 
Quadro 1- Valores encontrados para os instantes de início de atendimento, desvios de  

janela e janelas de tempo consideradas 
 

A figura 2 mostra o roteiro ótimo encontrado. Em relação ao roteiro utilizado pelo 
motorista a solução encontrada apresentou uma economia de 19,5%. 

 

 
Figura 2 – Roteiro ótimo encontrado 



Foram gerados problemas teste para testar a validade do modelo. Os resultados obtidos 
para esses problemas estão apresentados no quadro 2. 
 

  Solução encontrada 
Quantidade Veículos Clientes atendidos Tempo de  

de nós utilizados fora da janela execução (s) 
5 1 3 1 

10 1 5 1 
15 1 9 35 
20 2 7 900 
25 2 11 4800 

Quadro 2 – Resultados obtidos para as instâncias testadas 
 
Apesar do modelo ter sido resolvido apenas para um número reduzido de clientes, os 

resultados encontrados serviram para validar o modelo proposto, mostrando que este se 
enquadra ao problema estudado. 
 

6. CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho foi proposto um modelo matemático para o problema de roteamento de 
veículos com janela de tempo, considerando o caso específico de entrega de produtos. Foram 
incorporados elementos estocásticos a este modelo, visto que na maioria dos problemas reais 
os elementos que compõe o sistema são variáveis. Além disso, o modelo permite que o cliente 
seja atendido fora da janela de tempo determinada, neste caso é considerado um desvio da 
janela (por atraso ou antecedência) e uma penalidade é imposta. 

Conforme apresentado na seção 4 foi possível ver que o modelo se adequou ao caso 
estudado: os desvios de janela foram minimizados bem como a distância percorrida pelos 
veículos. Em virtude da complexidade computacional do modelo é necessário implementar 
novos algoritmos e heurísticas para sua resolução em uma escala maior. Essas 
implementações poderão ser validadas através da comparação com os resultados exatos 
encontrados neste traballho. 
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