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Resumo: O Problema de Roteirização de Veículos com Entregas Fracionadas (Vehicle 
Routing Problem with Split Deliveries – VRPSD) é uma extensão do Problema Clássico de 
Roteirização de Veículos (VRP), onde cada cliente pode ser atendido por mais veículo. 
Embora o VRPSD seja uma relaxação do VRP, permanece NP-Completo e instâncias com 
100 clientes ou mais são muito difíceis de serem resolvidas de forma ótima. Este trabalho 
apresenta os principais métodos de solução encontrados na literatura para o VRPSD e suas 
extensões, como o Problema de Roteirização de Veículos com Janelas de Tempo e Entregas 
Fracionadas (Vehicle Routing Problem with Time Windows and Split Deliveries – 
VRPTWSD) e o Problema de Roteirização de Veículos com Demanda em Arcos, Janelas de 
Tempo e Entregas Fracionadas (Capacitated Arc Routing Problem with Time Windows and 
Split Deliveries – CARPTWSD). Os métodos são classificados em três categorias: métodos 
exatos, heurísticas e metaheurísticas.  
Palavras-chave: Problema de Roteirização de Veículos; Entregas Fracionadas; Pesquisa 
Operacional. 

1. Introdução 
Os problemas de roteirização de veículos (Vehicle Routing Problems - VRPs), que são 

de natureza combinatória, pertencem a uma categoria ampla de problemas de pesquisa 
operacional conhecida como problemas de otimização de rede. Nessa categoria encontram-se 
problemas clássicos, como problema de fluxo máximo, problema do caminho mínimo, 
problema de transporte, problema de designação (GOLDEN; BALL; BODIN, 1981). 

Os Problemas de Roteirização de Veículos têm recebido muita atenção nos últimos 
anos em função de sua aplicabilidade e importância econômica na determinação de estratégias 
eficientes de distribuição, com o objetivo de reduzir os custos operacionais no sistema de 
distribuição. Da mesma forma, variantes do VRP têm sido bastante estudadas na literatura. 

O problema clássico de roteirização de veículos (VRP) tem como objetivo encontrar 
um conjunto de rotas com o menor custo possível (minimizar custo total de viagem, distância 
total percorrida, número de veículos, etc), iniciando e terminando no depósito, de forma que a 
demanda de todos os nós são atendidas. A demanda é determinística. Cada nó é atendido uma 
única vez, por um único veículo, e cada veículo possui capacidade limitada. Algumas 
formulações também apresentam restrição de tempo máximo de viagem.  

O Problema de Roteirização de Veículos com Entregas Fracionadas (Vehicle Routing 
Problem with Split Deliveries – VRPSD) é uma variação do problema clássico de roteirização 
de veículos, onde cada cliente pode ser atendido por mais de um veículo e a demanda pode ser 
maior que a capacidade do veículo. 

Lenstra e Rinnooy Kan (1981) analisaram a complexidade de problemas de 
roteirização de veículos, e concluíram que praticamente todos os problemas de roteirização de 
veículos são NP-hard (entre eles o problema do caixeiro viajante e o problema clássico de 
roteirização de veículos), pois não são resolvidos em tempo polinomial. De acordo com Bodin 
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(1990), muitos dos problemas descritos na literatura modelam de forma simplificada os 
problemas reais.  

O Problema de Roteirização de Veículos com Entregas Fracionadas (Vehicle Routing 
Problem with Split Deliveries – VRPSD) foi introduzido na literatura por Dror e Trudeau 
(1989, 1990), que apresentaram a formulação matemática do problema e analisaram as 
economias que podem ser geradas quando um cliente pode ser atendido por mais de um 
veículo, tanto em relação ao número de veículos utilizados quanto à distância total percorrida. 
De acordo com Dror e Trudeau, o VRPSD é uma relaxação do problema clássico de 
roteirização de veículos, mas permanece NP-completo.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar os principais métodos de solução 
encontrados na literatura para problemas de roteirização de veículos com entregas fracionadas 
e suas extensões, como o Problema de Roteirização de Veículos com Janelas de Tempo e 
Entregas Fracionadas (Vehicle Routing Problem with Time Windows and Split Deliveries – 
VRPTWSD) e o Problema de Roteirização de Veículos com Demanda em Arcos, Janelas de 
Tempo e Entregas Fracionadas (Capacitated Arc Routing Problem with Time Windows and 
Split Deliveries – CARPTWSD). O VRPTWSD é uma extensão do VRPSD, adicionando 
restrições de janelas de tempo. O CARPTWSD é uma variação do VRPTW, onde ao invés de 
nós, os clientes estão localizados em arcos. Os métodos de solução apresentados são 
classificados em 3 categorias: métodos exatos, métodos heurísticos e métodos emergentes.  

Os métodos exatos garantem a solução ótima do problema. Como foi dito 
anteriormente, a maioria dos problemas de roteirização de veículos pertencem à classe NP-
completo. Os algoritmos de tempo polinomial para achar a solução ótima resolvem apenas 
problemas de pequeno porte, que não refletem a realidade. Por isso, pouca atenção tem sido 
dada à busca de soluções ótimas. 

Os métodos heurísticos não garantem a solução ótima, mas geralmente resultam em 
soluções sub-ótimas de grande qualidade a um esforço computacional melhor. 

Nicholson (1971) define heurísticas como um procedimento para resolver problemas 
através de um enfoque “intuitivo”, em geral racional, no qual a estrutura do problema possa 
ser interpretada e explorada inteligentemente para obter uma solução razoável. 

Reeves (1993) define heurísticas como uma técnica que busca boas soluções (perto da 
ótima) com um custo operacional razoável, sem garantir soluções factíveis ou ótimas e, em 
muitos casos, não é capaz de afirmar quão próximo uma solução factível está da solução 
ótima. Além da teoria da complexidade computacional representar uma forte justificativa para 
a utilização de métodos heurísticos na solução de VRP, outro forte argumento apresentado 
pelo autor corresponde à possibilidade de modelar o problema real com maior precisão, uma 
vez que as heurísticas são mais flexíveis e aptas a operar com funções objetivos e/ou 
restrições mais complicadas e mais realistas do que os algoritmos exatos.  

 Os métodos emergentes reúnem técnicas mais recentes e avançadas, como as 
metaheurísticas busca tabu, algoritmos genéticos, simulated annealing, etc (CUNHA, 1997). 
Embora os métodos emergentes possam ser classificados como métodos heurísticos, foram 
classificados isoladamente por utilizar dois ou mais procedimentos, com o objetivo de 
modificar e aprimorar gradualmente a solução.  

A seqüência do artigo está detalhada a seguir. O item 2 apresenta a definição do 
VRPSD, que inclui a formulação matemática do problema. Os principais métodos de solução 
encontrados na literatura para VRPSD e suas extensões estão no item 3. Finalmente, no item 
4, estão as considerações finais e futuras pesquisas. 
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2. Definição do Problema de Roteirização de Veículos com Entregas Fracionadas 
A partir de um único centro de distribuição, que distribui um único produto, são 

atendidos N  clientes a cada dia. Os clientes são abastecidos através de uma frota de veículos 
homogênea e limitada. Os veículos possuem restrição de capacidade vC . Para um 
determinado dia, a demanda de cada cliente i  é id . As lojas possuem restrições de janelas de 
tempo. Os veículos saem e retornam ao depósito. 

Dada a demanda das lojas em um determinado dia, o objetivo do modelo é decidir 
como alocar os veículos às lojas (determinar os clientes de cada rota), determinar a 
quantidade a ser entregue em cada veículo para cada loja e qual o melhor roteiro no caso de 
rota fracionada, de forma a minimizar o custo total de distribuição (proporcional à distância 
total percorrida), respeitando todas as restrições do problema. Pode-se minimizar, também, o 
número de veículos utilizados. As restrições são: 

 
• Atender a demanda das lojas dentro de suas janelas de tempo; 
• Cada tipo de veículo tem uma capacidade vC ; 
• Cada cliente é atendido exatamente uma vez; 
• Os veículos saem e retornam ao depósito. 
 

As principais hipóteses e características do problema são: 
 

• A demanda das lojas é determinística; 
• Todas as entregas são consideradas únicas e não periódicas, de modo que, a 

cada dia, os pedidos devem ser formulados novamente (horizonte de 
planejamento de um dia); 

• A frota de veículos é homogênea e limitada; 
• Os custos de roteirização são proporcionais à distância total percorrida; 
• Os clientes podem receber mercadoria de mais de um veículo. 
 

Considere um conjunto de N  clientes a serem atendidos. Em um determinado dia, a 
demanda id  de cada cliente { }ni ,...,2,1∈  deve ser atendida. O ponto 0  representa o depósito. 

 
A cada cliente i  estão associados: 
 
• uma demanda id ; 
• um tempo de atendimento is  que representa o tempo de descarga dos veículos 

(tempo médio de todos os processos administrativos, burocráticos e de operação). 
 
A cada veículo v  estão associados: 
 
• uma capacidade máxima vC , que pode ser representada por uma restrição de peso e 

volume.  
• um custo de roteirização proporcional à distância total percorrida. 
 

Um roteiro pode ser formado por uma única loja ou por várias lojas. A cada rota estão 
associados: 
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• Deslocamento do nó 0=i  (depósito) até um nó njj ,...,1, =  (loja) 
• Deslocamento entre lojas, no caso de carga fracionada (do nó nii ,...,1  , =  até o nó 

njj ,...,1 , = ; 
• Deslocamento do nó nii ,...,1  , =  (loja) até o depósito 0j = . 
 
Cada deslocamento entre os nós ji  e  requer um tempo de viagem ijt  e uma distância 

percorrida ijd . As matrizes de tempos de viagem e de distâncias são simétricas, ou seja, 

jiijjiij ddtt ==  e  . 
 
As variáveis de decisão do modelo são: 
 

contrário. caso 0,          

;  veículopelo  após atendido é  se ,1   vijxv
ij =

 

=v
iy  fração de demanda do cliente i  entregue pelo veículo v  

 
O objetivo do modelo é minimizar a distância total percorrida pelos veículos, de forma 

que a demanda de todos os clientes seja atendida e as demais restrições do problema sejam 
respeitadas. Alguns modelos minimizam, também, o número de veículos utilizados. A 
formulação completa do problema está detalhada a seguir com base nos trabalhos de Dror e 
Trudeau (1990) e Ho e Haugland (2004). 

 
A função objetivo pode ser escrita da seguinte forma: 
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As restrições do modelo são: 
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A restrição (1) garante que cada veículo saia do depósito e chegue a um determinado 

cliente. 
 

0 0
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A restrição (2) é a restrição de conservação dos fluxos de entrada e saída; garante que 

cada veículo saia de um determinado cliente e retorne ao depósito. 
 

1

1,       1, 2,...,
m

v
i

v
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A restrição (3) garante que a demanda total de cada cliente será atendida. 
 

  (1) 

  (2) 

  (3) 
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A restrição (4) garante que a capacidade de cada veículo não será excedida. 
 

0

      1,..., ;   1,...,
n

v v
i ji

j

y x i n v m
=

≤ = =�  

A restrição (5) garante que a demanda de cada cliente será atendida somente se um 
determinado veículo passar por aquele ponto. Nota-se que, adicionando à restrição (5) o 
somatório de todos os veículos e, combinando-a com a equação (3), obtém-se a restrição 

1 0

1       0,...,
m n

v
ij

v i

x j n
= =

≥ =�� , que garante que cada vértice seja visitado pelo menos uma vez, 

por pelo menos por um veículo. 
 

 ,...,1  ;,...,1  ;,...,1       )1( mvnjniTxMtsT v
j

v
ijijiji

v
i ===≤−−++  

 

A equação (6) impõe o horário mínimo de início de atendimento do cliente j em uma 
determinada rota v ( v

jT ) e também garante que não haja formação de subtours. A constante 

ijM  é um número suficientemente grande, por exemplo, jijiij atbM −+= . 
 

mvniy v
i ,...,1     ;,...,1    0 ==≥  

 

A equação (7) garante que as variáveis de decisão v
iy  sejam positivas. 

 
{ }0,1            0,  ...., ;   0,  ..., ;   1, ..., v

ijx i n j n v m∈ = = =  
 

Finalmente a equação (8) garante que as variáveis de decisão v
ijx  sejam binárias. 

 

3. Métodos de solução para Problemas de Roteirização de Veículos com Entregas 
Fracionadas 

Este item apresenta os principais métodos de solução encontrados na literatura para 
problemas de roteirização com entregas fracionadas e suas extensões. Para cada tipo de 
problema, são apresentados os principais métodos exatos, métodos heurísticos e as principais 
metaheurísticas.  

 

3.1 Problemas de Roteirização de Veículos com Entregas Fracionadas (Vehicle Routing 
Problem with Split Deliveries – VRPSD) 

 
a) Métodos exatos 
 

Dror, Laporte e Trudeau (1994) apresentaram a formulação de um modelo de 
programação linear inteira para o VRPSD com frota homogênea e descreveram novas classes 
de desigualdades válidas para o problema. Os autores também propuseram uma heurística 

  (4) 

  (5) 

  (7) 

  (8) 

 (6) 
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como limitante superior e aplicaram um algoritmo branch and bound para o problema.  
Belenguer, Martinez e Mota (2000), através de uma nova classe de desigualdades 

válidas, propuseram um algoritmo de plano de corte e um algoritmo branch and bound para 
um problema de roteirização de veículos com entrega fracionada (VRPSD). O algoritmo de 
plano de corte foi aplicado para resolução de problemas de pequenas instâncias, e o algoritmo 
branch and bound para problemas maiores. O problema tem como característica frota de 
veículos homogênea, a demanda de cada cliente é menor que a capacidade dos veículos e a 
quantidade entregue a cada cliente é inteira. O objetivo é determinar um conjunto de rotas que 
minimize a distância total percorrida, de forma que a demanda de todos os clientes seja 
satisfeita, respeitando as restrições de capacidade do veículo. 

 
b) Métodos heurísticos 

 
O problema de roteirização de veículos com entregas fracionadas foi introduzido na 

literatura por Dror e Trudeau (1989, 1990) que apresentaram a formulação matemática do 
problema e analisaram as economias que podem ser geradas, quando se permite que um 
cliente possa ser atendido por mais de um veículo, tanto em relação ao número de veículos 
quanto à distância total percorrida. Estas economias foram significativas para problemas com 
demanda acima de 10% da capacidade do veículo. O problema tem como característica frota 
de veículos homogênea e demanda de cada cliente menor que a capacidade dos veículos. O 
objetivo é minimizar a distância total percorrida, de forma que a restrição de capacidade dos 
veículos seja respeitada. O algoritmo implementado é baseado em busca local e é dividido em 
duas fases. A fase 1 consta das seguintes etapas: 

 
1. Construção de uma solução viável para um problema de roteirização de veículos 

(VRP), com apenas um veículo por cliente. O algoritmo é uma variação da heurística 
de Clarke e Wright (1964). 

2. Troca de nós: baseada na troca de um e dois nós entre rotas. 
3. Heurística de melhoria: troca de arcos 2-opt entre rotas. 

 
Na fase 2 temos: 

 
4. Trocas k-split: Considera-se )1( +kpd  a demanda de um cliente p  que está inserido na 

rota 1+k  e NVvsv ,...1 , =  a capacidade ociosa do veículo v . Se 

)1(21 .... +≥+++ kpk dsss  e houver economia, então a demanda do cliente p  pode ser 

eliminada da rota 1+k  e adicionada às k  rotas e o custo total é reduzido. 
5. Adição de rotas: Considera-se um cliente p  que está inserido em duas rotas 

)2 e 1( == kk . Verifica-se se, com a adição de uma nova rota e eliminação do cliente 
p  das rotas 2 e 1 == kk , o custo total é reduzido. Se isto ocorrer, o movimento é 

efetuado. 
6. Troca de nós e heurística de melhoria (semelhante à fase 1) 

 
Segundo Dror e Trudeau, o VRPSD é uma relaxação do problema clássico de 

roteirização de veículos, mas permanece NP-completo. Os autores demonstraram que, quando 
as distâncias satisfazem a desigualdade do triângulo, existe uma solução ótima para VRPSD, 
de modo que nenhum par de rotas tenha dois ou mais vértices em comum. 

Frizzell e Giffin (1992) desenvolveram três heurísticas para um problema de 
roteirização de veículos com entregas fracionadas (VRPSD), baseadas no vizinho mais 
próximo, em agrupamentos de clientes e introduzindo custos no caso de entregas fracionadas. 
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As heurísticas foram aplicadas em um conjunto com 1050 problemas. O problema tem como 
característica frota homogênea e demanda dos clientes menor que a capacidade dos veículos. 
O objetivo do modelo é minimizar a distância total percorrida, respeitando a restrição de 
capacidade dos veículos. Os autores concluem que problemas com um grande número de 
clientes e uma alta taxa de demanda são viáveis para entregas fracionadas. 

Archetti, Savelsbergh e Speranza (2003a) analisaram o comportamento do pior-caso 
(worst-case analysis) para o problema de roteirização de veículos com entregas fracionadas 
(VRPSD). Os autores demonstraram que a opção de entregas fracionadas pode gerar 
economias de no máximo 50%, no caso em que a demanda dos clientes é menor que a 
capacidade dos veículos. Estudaram também, o caso em que a demanda de cada cliente pode 
ser maior que a capacidade do veículo, onde cada cliente deve ser visitado um número 
mínimo de vezes. Neste caso, também foram geradas economias de no máximo 50%. Os 
autores também analisaram o desempenho de simples heurísticas, no caso em que a demanda 
pode ser maior que a capacidade dos veículos, enviando veículos com carga completa até que 
a demanda seja menor ou igual à capacidade do caminhão. Finalmente, foram analisados 
casos com demanda discreta e capacidade dos veículos pequena. 

 
c) Busca Tabu 

 
Archetti, Hertz e Speranza (2003b) descreveram um algoritmo tabu para um problema 

de roteirização de veículos com entrega fracionada (VRPSD), considerando uma frota de 
veículos homogênea. A demanda de cada cliente pode ser maior do que a capacidade do 
veículo. O objetivo é determinar um conjunto de rotas que atenda a demanda dos clientes e 
respeite a restrição de capacidade dos veículos, de forma a minimizar a distância total 
percorrida. Os autores apresentam a formulação matemática do problema. O algoritmo 
proposto foi dividido em três fases. Na fase 1 é construída uma solução inicial. A fase 2 
consiste na implementação do algoritmo busca tabu. Já na fase 3 aplica-se um método de 
melhoria na solução final encontrada na fase 2.  

Para a fase 1, o algoritmo cria inicialmente o número máximo de rotas diretas, 
enquanto a demanda de cada cliente for maior que a capacidade do veículo. O próximo passo 
da fase 1 é a construção de múltiplos caixeiros viajantes, através do algoritmo GENIUS de 
Gendreau, Hertz e Laporte (1992). O algoritmo GENIUS é composto de duas etapas: a 
primeira (GENI) é um método de inserção e a segunda (US) é um procedimento de melhoria. 
A fase 2 consiste na implementação do algoritmo busca tabu. Segundo os autores, o algoritmo 
é muito simples, fácil de implementar e há apenas dois parâmetros a serem ajustados: a 
duração da lista tabu e o número máximo de iterações sem que haja melhoria da função 
objetivo. O método de melhoria implementado na fase 3 consiste em duas etapas. 

Conforme descrito em Dror e Trudeau (1989, 1990), se as distâncias satisfazem a 
desigualdade do triângulo, existe uma solução ótima para VRPSD, onde cada par de rotas tem 
no máximo um vértice t em comum )1( ≤t . Assim, na primeira etapa da fase 3, para um 
determinado par de rotas, se as distâncias satisfazem a desigualdade do triângulo e há mais de 
um vértice em comum )1( >t , eliminam-se 1−t  vértices em comum de uma das rotas. 
Suponhamos duas rotas wr  e 1+wr  que possuem dois clientes 1i  e 2i  em comum. A demanda 
do cliente 1i  é eliminada da rota wr  e transferida para a rota 1+wr . A segunda etapa da 
melhoria é aplicada para cada uma das rotas obtidas (trocas na mesma rota), incorporando o 
método US. 
 
 
 



                                                                             XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de Novembro de 2006 

   

 
3.2 Problemas de Roteirização de Veículos com Janelas de Tempo e Entregas 
Fracionadas (Vehicle Routing Problem with Time Windows and Split Deliveries – 
VRPTWSD) 
 
a) Método heurístico 
 

Frizzell e Giffin (1995) apresentaram a formulação matemática para um problema de 
roteirização e programação de veículos com entregas fracionadas e restrição de janela de 
tempo (VRPTWSD). O problema tem como característica frota homogênea, demanda menor 
que a capacidade dos veículos e restrições de capacidade dos veículos e janelas de tempo. Os 
autores desenvolveram uma heurística construtiva baseada na urgência dos clientes e duas 
heurísticas de melhoria; uma delas permite troca de clientes da mesma rota e a outra, troca de 
clientes entre rotas. As heurísticas foram aplicadas em diversos problemas encontrados na 
literatura. 

 
b) Busca Tabu 
 

Ho e Haugland (2004) implementaram a metaheurística busca tabu para o VRPTWSD. 
A demanda dos clientes pode exceder a capacidade do veículo. A frota de veículos é 
homogênea e os roteiros iniciam e retornam ao depósito no horário máximo estabelecido. O 
objetivo do modelo é minimizar o número de veículos e a distância total percorrida. O modelo 
foi aplicado em um problema com 100 clientes. 

O algoritmo é dividido em três fases. A primeira fase constrói uma solução inicial para 
o problema, através de um algoritmo de inserção seqüencial, que minimiza a soma dos tempos 
de viagem e espera dos clientes. Caso a demanda de um determinado cliente a ser inserido 
exceda a capacidade do veículo, a demanda é adicionada enquanto houver capacidade e a 
demanda remanescente é adicionada a uma nova rota. A segunda fase corresponde à 
implementação da metaheurística busca tabu. A vizinhança é baseada em movimentos de 
trocas entre operadores, como: 

 
1. Inserção: inserir um cliente i de uma rota kR  para uma rota lR  (ver figura 1). 
2. Realocação de clientes com demandas fracionadas: o cliente i, que era atendido 

pelas rotas kR  e lR , é removido da rota kR , e passa a ser atendido apenas pela rota lR . Já o 
cliente j, que era atendido apenas pela rota lR , passa a ser atendido também pela rota kR  (ver 
figura 2). 

3. Troca de clientes entre rotas (ver figura 3) 
4. 2-opt: Troca de 2 arcos entre rotas (ver figura 4) 
5. Economia: eliminar rotas com poucos clientes e inserir em outras rotas, através do 

passo 1.  
6. Realocação de clientes na mesma rota, através do algoritmo US de Gendreau et al. 

(1992). 
 
Finalmente, a terceira fase consiste em aplicar melhoria nas melhores soluções 

encontradas, utilizando o algoritmo US e o critério de Realocação. 
Os autores demonstraram que a propriedade de desigualdade do triângulo de Dror e 

Trudeau (1989, 1990) também vale para VRPTWSD: 
 
Preposição. Se VRPTWSD tem uma solução factível, e { }

Njiijt
∈,

 e { }
Njiijc

∈,
 satisfazem 
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a desigualdade do triângulo, então o problema tem uma solução ótima onde nenhum par de 
rotas tem mais de um cliente em comum.  

 
Com base no conjunto de problemas original proposto por Solomon (1987), os autores 

modificaram as demandas de modo que elas possam ser maiores que a capacidade dos 
veículos, permitindo entregas fracionadas. Neste caso, o algoritmo foi aplicado tanto para o 
VRPTWSD como o VRPTW, com o objetivo de comparar os resultados de problemas de 
roteirização com janelas de tempo com e sem entregas fracionadas. Considerando as 56 
classes de problemas de Solomon, os custos do VRPTWSD foram maiores que do VRPTW 
apenas para duas classes de problemas. Por outro lado, o tempo computacional foi bastante 
superior para problemas com rotas fracionadas, principalmente no caso de demandas 
elevadas.  

As heurísticas também foram aplicadas ao conjunto de problemas original de Solomon 
(VRPTW). Os resultados do algoritmo foram comparados com os melhores resultados obtidos 
na literatura, para cada uma das 56 classes e, segundo os autores, superaram ou igualaram as 
melhores soluções em 13 problemas. 

 

3.3 Problemas de Roteirização de Veículos com Demanda em Arcos, Janelas de Tempo e 
Entregas Fracionadas (Capacitated Arc Routing Problem with Time Windows and Split 
Deliveries - CARPTWSD) 

 
a) Método heurístico 
 

Mullaseril, Dror e Leung (1997) implementaram uma adaptação da heurística proposta 
por Dror e Trudeau (1990) para um problema de roteirização de veículos com demanda em 
arcos, janelas de tempo e entregas fracionadas (CARPTWSD). A frota de veículos é 
homogênea e há restrições de janelas de tempo e capacidade dos veículos. Da mesma forma, 
primeiramente foram geradas soluções factíveis com apenas uma entrega e, a partir daí, 
aplicaram-se heurísticas para gerar e melhorar (troca de arcos, trocas de clientes com 
demandas fracionadas, adição de rotas) soluções com entregas fracionadas. O objetivo do 
modelo é minimizar a distância total percorrida. Os autores mostraram que a opção de mais de 
uma entrega reduziu a distância total percorrida em 4 dos 5 casos analisados. Em dois casos a 
melhoria foi acima de 10%.  

O quadro 1 apresenta as características específicas de cada um dos trabalhos 
apresentados neste capítulo, como tipo de problema, restrições, método de solução e função 
objetivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de Novembro de 2006 

   

 
QUADRO 1 - Sumário dos principais métodos de solução para VRPSD e suas extensões. 

Legenda: 
VRPSD: Problema de Roteirização de Veículos com Entregas Fracionadas 
VRPTWSD: Problema de Roteirização de Veículos com Janelas de Tempo e Entregas Fracionadas 
CARPTWSD: Problema de Roteirização de Veículos com Demanda em Arcos, Janelas de Tempo e Entregas 
Fracionadas 

 

4. Conclusões e Futuras Pesquisas 
Este trabalho apresentou os principais métodos de solução encontrados na literatura 

para Problemas de Roteirização de Veículos com Entregas Fracionadas e suas extensões. Na 
maioria dos problemas analisados, não há restrições de janelas de tempo e a demanda dos 
clientes é menor que a capacidade dos veículos. 

Como o problema é NP-completo, a maioria das estratégias de solução utiliza métodos 
heurísticos ao invés de exatos. Diversos trabalhos utilizam heurísticas construtivas e de 
melhoria, com o objetivo de encontrar uma solução de boa qualidade em um tempo 
computacional razoável. Com o objetivo de melhorar soluções obtidas através de heurísticas 
construtivas, são implementadas metaheurísticas. Para o Problema de Roteirização de 
Veículos com Entregas Fracionadas, a única metaheurística implementada foi busca tabu. 

Como futuras pesquisas espera-se uma maior integração dos problemas de roteirização 

Referência Tipo de Restrições Método de Função
Bibliográfica Problema Solução objetivo

Dror et al. (1994) VRPSD capacidade dos veículos método exato min
branch and bound distância total

Belenguer et al. (2000) VRPSD capacidade dos veículos método exato min
plano de corte distância total

branch and bound
Dror e Trudeau VRPSD capacidade dos veículos heurística construtiva min

(1989, 1990) economias distância total
heurísticas de melhoria
troca de nós entre rotas

troca de arcos
trocas k-splits
adição de rotas

Frizzell e Giffin (1992) VRPSD capacidade dos veículos heurísticas construtivas min
vizinho mais próximo distância total

agrupamento de clientes
Archetti et al. (2003a) VRPSD capacidade dos veículos heurística min

distância total
Archetti et al. (2003b) VRPSD capacidade dos veículos metaheurística min

busca tabu distância total
Frizzell e Giffin (1995) VRPTWSD capacidade dos veículos heurísticas construtivas min

janelas de tempo look-ahead com base na distância total
urgência dos clientes

heurísticas de melhoria
inserção clientes em outra rota
trocas de clientes entre rotas

Ho e Haugland (2004) VRPTWSD capacidade dos veículos metaheurística min
janelas de tempo busca tabu tempo viagem +

horário máx. de retorno espera
Mullaseril et al. (1997) CARPTWSD capacidade dos veículos heurística construtiva min

janelas de tempo adaptação de Dror e Trudeau distância
heurísticas de melhoria

adaptação de Dror e Trudeau 
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de veículos, incorporando, além dos modelos de estoque, aspectos de produção. Além disso, 
sugere-se o estudo de novas metaheurísticas, como algoritmos genéticos, scatter search, 
colônia de formigas, etc. 
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