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Resumo: O Problema de Roteirização de Veículos com Janelas de Tempo (Vehicle Routing 
Problem with Time Windows – VRPTW) é uma extensão do Problema Clássico de 
Roteirização de Veículos (VRP), adicionando restrições de janelas de tempo. O VRPTW é 
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 VRPTW. Os métodos são classificados em três categorias: métodos exatos, 
heurísticas e metaheurísticas. Além do VRPTW, no qual as janelas de tempo são rígidas, 
também são apresentados os principais métodos de solução para o Problema de Roteirização 
de Veículos com Janelas de Tempo Flexíveis (Vehicle Routing Problem with Soft Time 
Windows – VRPSTW), no qual as janelas de tempo podem ser violadas mediante o 
pagamento de penalidades. 
Palavras-chave: Problema de roteirização de veículos, janelas de tempo, métodos exatos, 
heurísticas, metaheurísticas. 

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 (e programação) de veículos com janela de tempo é uma 
generalização do problema clássico de roteirização de veículos (VRP), adicionando restrições 
de janela de tempo. O problema de roteirização de veículos com janela de tempo flexível 
(VRPSTW) é semelhante ao VRPTW, porém, neste caso, as janelas de tempo podem ser 
violadas mediante o pagamento de penalidades. Entretanto, a maioria dos trabalhos adota 
janelas de tempo rígidas. Exemplos práticos de aplicação do VRPTW incluem o transporte 
ônibus escolares, programação de táxi, coleta e entrega de correspondências, etc. 

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.  

Segundo Solomon e Desrosiers (1988), o problema de roteirização de veículos com 
janelas de tempo (VRPTW) também é NP-hard por ser uma extensão do VRP. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os principais métodos de solução 
encontrados na literatura para problemas de roteirização de veículos com janelas de tempo 
(rígidas e flexíveis). 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 
VRPTW, que inclui a formulação matemática do problema. Os principais métodos de solução 
encontrados na literatura para VRPTW e VRPSTW estão no item 3. Finalmente, no item 4 
estão as conclusões e futuras pesquisas. 

 

2. Definição do Problema de Roteirização de Veículos com Janelas de Tempo 
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 determinar 
um conjunto de roteiros viáveis e o tempo de início de atendimento do primeiro cliente de 
cada rota, de forma a minimizar a distância total percorrida pelos veículos e o tempo total de 
viagem, respeitando todas as restrições do problema. Pode-se minimizar também o número de 
veículos utilizados. As restrições são: 
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• Cada tipo de veículo tem uma capacidade vC ; 
• Atender a demanda das lojas dentro de suas janelas de tempo; 
• Os veículos iniciam e terminam seus trajetos no depósito; 
• Cada cliente é atendido exatamente uma vez. 

 
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 e ao tempo total 

percorrido; 
• O horário de início da jornada é flexível e varia de acordo com a necessidade 

de cada roteiro. 

 

3. Métodos de solução para Problemas de Roteirização de Veículos com Janelas de 
Tempo  

Este item apresenta os principais métodos de solução encontrados na literatura, tanto 
para problemas de roteirização com janelas de tempo rígidas quanto problemas de roteirização 
de veículos com janelas de tempo flexíveis. Para cada problema, são apresentados os 
principais métodos exatos, métodos heurísticos e as principais metaheurísticas.  

 

3.1 Problemas de Roteirização de Veículos com Janelas de Tempo Rígidas 
 

a) Métodos exatos 
 

Baker (1982) utilizou a estratégia branch and bound com algoritmo de etiquetamento 
para um problema de roteirização com um único veículo e restrições de janelas de tempo e 
capacidade do veículo. O objetivo do modelo é minimizar o tempo total das rotas. 

Kolen et al. (1987) utilizaram um algoritmo branch and bound para resolução de um 
problema de roteirização de veículos com restrições de janela de tempo (VRPTW). Os 
clientes são atendidos por uma frota de veículos homogênea. O objetivo é determinar um 
conjunto de rotas factíveis, de forma a minimizar a distância total percorrida, respeitando as 
restrições de janela de tempo e capacidade dos veículos.  

Desrochers, Desrosiers e Solomon (1992) implementaram o método de geração de 
colunas para solução do problema de roteirização e programação de veículos com janelas de 
tempo (VRPTW) e frota homogênea. Os autores assumem que o número de veículos é 
ilimitado, o que faz com que o tamanho da frota seja determinado simultaneamente com os 
roteiros (FSVRPTW). O objetivo do modelo é minimizar a distância total percorrida. Os 
autores aplicam o método de solução ao conjunto de problemas de propostos por Solomon 
(1987), resolvendo os problemas dos conjuntos R1, C1 e RC1. Na maior parte dos problemas 
com 100 clientes, não foi possível obter solução ótima. Em função disto, os autores 
modificaram os problemas originais, criando, a partir de cada problema, dois outros, com 50 e 
25 clientes. Em todos os problemas com 25 clientes obteve-se a solução ótima. De qualquer 
maneira, conseguiu-se resolver alguns problemas originais. O maior problema resolvido 
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envolvia 100 clientes e 18 veículos. Comparando-se com o maior problema resolvido por 
métodos exatos até então, esse trabalho representou uma significativa contribuição na 
pesquisa de métodos exatos de resolução de problemas de roteirização e programação com 
janela de tempo. 

Bard, Kontoravdis e Yu (2002) desenvolveram um procedimento branch and cut para 
o VRPTW com frota homogênea. O objetivo é minimizar o número de veículos necessários e 
a distância total percorrida, garantindo que as restrições de capacidade dos veículos e de 
janelas de tempo sejam respeitadas. Além dos roteiros, busca-se determinar o número de 
veículos necessários (FSVRPTW). O método proposto foi testado em seis conjuntos de 
problemas (R1, C1, RC1, R2, C2, RC2) de Solomon (1987). 
 
b) Métodos heurísticos 
 

Solomon (1986) implementou heurísticas para o problema de roteirização e 
programação de veículos com restrição de janela de tempo, analisando o comportamento do 
pior-caso (worst-case performance). A frota de veículos é homogênea e há restrições de 
capacidade dos veículos e janelas de tempo. O objetivo é minimizar o número de veículos 
necessários, a distância total percorrida e o tempo total das rotas. Foram implementadas 
diversas heurísticas construtivas (economias, vizinho mais próximo, inserção, método agrupa-
roteiriza, roteiro gigante) e heurística de melhoria baseada na troca de arcos.  

Solomon (1987) desenvolveu sete heurísticas construtivas para o problema de 
roteirização de veículos com janela de tempo: heurística de economia, heurística de economia 
com limite de tempo de espera, heurística do vizinho mais próximo com orientação temporal, 
heurística de inserção I1 (com critério que minimiza o acréscimo de tempo e distância 
causados pela inserção de um cliente), heurística de inserção I2 (com critério que minimiza o 
tempo e a distância total da rota), heurística de inserção I3 e heurística da varredura com 
orientação temporal. A frota de veículos é homogênea e há restrições de capacidade dos 
veículos e janelas de tempo. O autor assume que o número de veículos é ilimitado, o que faz 
com que o tamanho da frota seja determinado simultaneamente com os roteiros (FSVRPTW). 
Segundo Solomon, para uma heurística ser eficiente na solução de um problema de 
roteirização com restrição temporal, é fundamental a forma como as restrições são 
incorporadas no método. O objetivo do modelo é minimizar a distância total percorrida, além 
do tempo total das rotas, que inclui os tempos de espera. Solomon concluiu que a heurística 
de inserção I1 apresentou melhores resultados. Esta heurística está detalhada a seguir. Os 
principais parâmetros utilizados são: 

 

ie − início da janela de tempo do cliente i 

il − fim da janela de tempo do cliente i 

ib −  instante de início efetivo do serviço no cliente i 
−is  tempo de duração do serviço no cliente i 
−ijt  tempo de viagem do cliente i ao cliente j 

−ijd  distância do cliente i ao cliente j 

−ijw  tempo de espera no cliente i 

−ijc  custo de deslocamento do cliente i ao cliente j, onde: 
 

1 2 ( )ij ij j ic � d � b b= + −                                                   
 

 (1) 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
5 

O início do atendimento do cliente j  é o horário máximo entre o instante de chegada 
no cliente j  e o início da janela de tempo ( )ie : 
 

{ }max ,j j i i ijb e b s t= + +  

 
A heurística de inserção I1 pertence à classe seqüencial. O primeiro passo é o início de 

uma rota com um determinado cliente. Os critérios de início das rotas são: 
 

a) cliente mais distante ainda não alocado 
b) cliente com menor valor de il  (fim da janela de tempo do cliente i ) 
 
Os critérios de início são exclusivos, ou seja, utiliza-se um ou outro. Iniciada uma rota 

com um determinado cliente, o próximo passo é a utilização de um critério para inserir o 
próximo cliente da rota. Considera-se ),...,,( 10 miii a rota atual com 00 == mii  (depósito) e 

1−m  clientes. O método de inserção utiliza dois critérios, ),,(1 juic  e ),,(2 juic , a cada 
iteração, para inserir um novo cliente u , entre os clientes i  e j  da rota. 

O primeiro critério tem como objetivo determinar a melhor posição de inserção de um 
determinado cliente u . Calcula-se para cada cliente u  ainda não alocado a nenhuma rota, a 
melhor posição p viável de inserção, definida por ))(,),((1 ujuuic :  

 
uujuuic  cliente do inserção de posiçãomelhor ))(,),((1 =  

[ ] mpiuicujuuic pp ,...,1    ,),,(min))(,),(( 111 == −  
                        onde: 

0,                                                                       
  1         ),,,(),,(),,(

21

211221111

≥αα
=α+αα+α= juicjuicjuic

 

 
11

12 /

( , , ) ,    0

( , , )
iu uj ij

j u j

c i u j d d ud u

c i u j b b

= + − ≥

= −
                               

 
onde /j ub  é o novo tempo que inicia o serviço do cliente j  após a inserção do cliente 

u  na rota. 
A função 11c corresponde ao acréscimo de distância após a inserção do cliente u . A 

função 12c  é a diferença entre o novo instante de início de serviço do cliente j  e o instante 
anterior, em função da inserção do cliente u . A função 1c , portanto, corresponde ao 
acréscimo de distância e tempo causado pela inserção do cliente u . A melhor posição de 
inserção de um cliente é aquela que minimiza esse acréscimo. 

O segundo critério tem como objetivo determinar o cliente u  a ser inserido na rota 
entre os clientes ji  e , que é aquele que maximiza a função ( ))(,),(2 ujuuic : 

 
( ) ( )[ ])(,),( max)(,),( 2

***
2 ujuuicujuuic =  

e,        0.     ),,,( ),,( 102 ≥λ−λ= juicdjuic u  
 
A função 2c  é a diferença (utilizando um critério de ponderação λ ) entre a distância 

direta da base ao cliente u  e o acréscimo em tempo e distância causados pela inserção da 

 (2) 

 (3) 

    (4) 

    (5) 

    (6) 
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função 1c . Por exemplo, para dois clientes com mesmo valor para a função 1c , o mais distante 
da base seria inserido. 

Solomon, Baker e Schaffer (1988) implementaram heurísticas de melhoria em um 
problema de roteirização e programação de veículos com janelas de tempo, baseado nas idéias 
de Psaraftis (1983). O desempenho das heurísticas é medido através da distância total 
percorrida e do tempo total das rotas, incluindo os tempos de espera. O problema tem como 
característica frota homogênea e restrições de capacidade de veículo e janelas de tempo. 
Foram desenvolvidos métodos para acelerar os procedimentos de melhoria por troca de arcos, 
com o objetivo de reduzir o grande tempo computacional das heurísticas de troca de arcos k-
opt, através da eliminação de testes de viabilidade desnecessários. As heurísticas foram 
aplicadas ao conjunto de problemas proposto por Solomon (1987) com restrição de janela de 
tempo. Também foram implementados procedimentos de melhoria já existentes (2-opt e 3-
opt) para o conjunto de problemas de Solomon (1987) sem janelas de tempo. Os autores 
concluem que a inclusão de janelas de tempo não gerou maior complexidade computacional, 
pois os métodos de aceleração para eliminar testes de viabilidade desnecessários obtiveram 
uma boa performance. O trabalho de Thompson e Psaraftis (1993) apresenta um procedimento 
de melhoria que obteve resultados superiores. 

Thompson e Psaraftis (1993) propõem um procedimento de melhoria baseada na 
transferência cíclica (cycle transfer) para resolução de problemas de roteirização e 
programação de veículos, entre eles o VRPTW e o VRP, ambos com frota homogênea. No 
VRP, o objetivo é minimizar a distância total percorrida. No VRPTW há três objetivos que 
estão ordenados de forma hierárquica. O primeiro objetivo é minimizar o número de veículos 
necessários. O segundo objetivo é minimizar o tempo total das rotas, que consiste na soma 
dos tempos de viagem, tempo de espera e tempo de serviço. O terceiro e último objetivo é 
minimizar a distância total percorrida. 

O procedimento de transferência cíclica pode ser classificado como um procedimento 
de melhoria, que envolve troca de arcos entre as rotas, mas, em princípio, é auto-suficiente 
para gerar soluções por si próprio (BREJON, 1998). No caso do VRPTW, o procedimento foi 
aplicado ao conjunto de problemas proposto por Solomon (1987) e, segundo os autores, se 
mostrou promissor, pois obteve resultados superiores às melhores soluções obtidas por 
Solomon, Baker e Schaffer (1988).  

Potvin e Rosseau (1993) propõem uma adaptação da heurística de inserção seqüencial 
I1 de Solomon (1987), para uma frota de veículos homogênea, através de um método de 
construção paralela, baseado nas idéias de Altinkemer e Gavish (1991), no qual as rotas são 
construídas simultaneamente, tanto no critério de início de rotas quanto de inserção. Segundo 
os autores, a heurística I1 faz com que os últimos clientes a serem alocados fiquem 
geograficamente espalhados. Quando isso acontece, as últimas rotas construídas geralmente 
são de pior qualidade, devido à miopia típica dos métodos seqüenciais. O algoritmo minimiza 
a distância total percorrida (ou tempo total de percurso), além do tempo de espera. Os autores 
concluem que o algoritmo de construção paralela se mostrou melhor que a heurística de 
inserção I1 de Solomon no conjunto de problemas RC, ligeiramente melhor no conjunto de 
problemas R, e pior no conjunto de problemas C. Conclui-se, portanto, que o método de 
construção paralela é indicado para problemas reais que não são caracterizados por um grande 
agrupamento dos clientes, caso em que a heurística de Solomon se mostra mais adequada.  

Russell (1995) implementou heurísticas construtivas (inserção paralela) e de melhoria 
(troca de nós entre rotas) em um problema de roteirização de veículos com janelas de tempo 
(VRPTW) e frota homogênea. Há restrições de capacidade dos veículos, janelas de tempo e 
duração máxima da jornada de trabalho. Primeiramente busca-se minimizar o número de 
veículos necessários, em segundo lugar minimiza-se o tempo total das rotas e, finalmente, a 
distância total percorrida. As heurísticas foram testadas em 6 conjuntos de problemas de 
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Solomon (1987) e em 2 problemas reais de roteirização. 
Potvin e Rousseau (1995) implementaram heurísticas de melhoria (2-opt e troca de 

nós) para problemas de roteirização de veículos com restrições de janelas de tempo, com e 
sem restrição de capacidade dos veículos. A frota de veículos é homogênea. Primeiramente 
busca-se minimizar o número de veículos necessários e, em segundo lugar, o tempo total das 
rotas (soma dos tempos de viagem, tempo de espera e tempo de serviço). As soluções iniciais 
foram geradas pela heurística de inserção I1 de Solomon (1987). As heurísticas foram 
aplicadas ao conjunto de problemas de Solomon e a um conjunto de problemas euclidianos 
aleatórios gerados pelos autores.  

Cunha (1997) implementou heurísticas baseadas na relaxação lagrangiana para um 
problema de roteirização de veículos com restrições de janela de tempo, capacidade dos 
veículos e duração máxima da jornada de trabalho. São relaxadas as restrições relacionadas ao 
atendimento de todos os clientes uma única vez. Como o problema relaxado ainda é de difícil 
solução, utiliza-se um algoritmo de etiquetamento permanente para o problema do caminho 
mínimo com janelas de tempo. Três diferentes heurísticas foram desenvolvidas a partir desta 
estratégia de solução. Duas delas são aplicadas apenas em problemas com frota homogênea, 
enquanto a terceira (heurística de agrupamento e alocação seqüencial) pode ser aplicada em 
problemas com frota heterogênea.  

As heurísticas foram aplicadas ao conjunto de problemas proposto por Solomon 
(1987). A heurística de agrupamento e alocação seqüencial apresentou resultados superiores 
aos de Solomon (1987) e as outras duas heurísticas tiveram bons resultados em alguns 
conjuntos de problemas. Com base nestes resultados, aplicou-se a heurística de agrupamento e 
alocação seqüencial em um problema real de distribuição com um total de 136 entregas. Com 
a implementação das heurísticas foi possível reduzir a distância total percorrida, os custos 
operacionais e o número de veículos necessário.  

 
c) Busca tabu 
 

Garcia, Potvin e Rousseau (1994) descrevem uma implementação paralela da 
metaheurística busca tabu para um problema de roteirização e programação de veículos com 
janela de tempo (VRPTW). O objetivo é atender as demandas dos clientes ao menor custo 
possível, respeitando as restrições de capacidade dos veículos e janelas de tempo. O custo de 
roteirização inclui não só a distância total percorrida (tempo total de viagem), mas também o 
tempo total de espera. A solução inicial foi gerada pela heurística de inserção de Solomon e os 
resultados finais foram comparados com o conjunto de problemas proposto por Solomon 
(1987). 

Potvin et al. (1996) implementaram busca tabu para um problema de roteirização de 
veículos com janelas de tempo. Dado um depósito central, uma frota de veículos homogênea e 
um conjunto de clientes com demandas conhecidas, o objetivo é determinar um conjunto de 
rotas, originando e terminando no depósito, que atenda todos os clientes ao menor custo 
possível. O objetivo é minimizar, primeiramente, o número de veículos necessários e, em 
segundo lugar, a distância total percorrida (ou tempo viagem), além do tempo de espera, 
respeitando as restrições de capacidade dos veículos e janelas de tempo. A solução inicial foi 
gerada com base na heurística de inserção I1 de Solomon (1987). 

Badeau et al. (1997) implementaram um algoritmo busca tabu paralelo para um 
problema de roteirização de veículos com janelas de tempo (VRPTW). Os autores consideram 
janelas de tempo rígidas e flexíveis (VRPSTW). A frota de veículos é homogênea e há 
restrições de janelas de tempo e capacidade dos veículos. O objetivo é minimizar a distância 
total percorrida, respeitando as restrições do problema. A vizinhança é baseada em 
movimentos de troca de arcos (2-opt), troca cruzada e trocas de clientes na mesma rota.  
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Chiang e Russell (1997) desenvolveram uma metaheurística busca tabu reativa para 
um problema de roteirização de veículos com janelas de tempo (VRPTW). A busca tabu 
reativa varia dinamicamente o tamanho e os movimentos da lista tabu, evitando que a busca 
estacione em um ótimo local. O problema tem como característica frota homogênea e 
restrições de capacidade do veículo, janelas de tempo e duração máxima da jornada de 
trabalho. O objetivo é minimizar o número de veículos necessários, o tempo total das rotas e a 
distância total percorrida. A solução inicial é similar à heurística de inserção de Solomon 
(1987), porém as rotas são construídas de forma paralela. As heurísticas foram testadas no 
conjunto de problemas de Solomon (1987) e em 2 problemas reais de Russell (1995). 

Tan et al. (2001) implementaram diversas metaheurísticas (busca tabu, simulated 
annealing e algoritmos genéticos) para um problema de roteirização de veículos com janelas 
de tempo e frota homogênea. O objetivo é minimizar a distância total percorrida, garantindo 
que as restrições de capacidade, janelas de tempo e duração máxima da jornada sejam 
respeitadas. A solução inicial foi obtida pela heurística de inserção de Solomon (1987). As 
metaheurísticas foram aplicadas aos 56 problemas de Solomon e, segundo os autores, 
superaram ou igualaram 18 das melhores soluções encontradas na literatura.  

 
d) Grasp 

 
Kontoravdis e Bard (1995) implementaram o procedimento GRASP – Greedy 

Randomized Adaptive Search Procedure (Procedimento de Busca Adaptativa, Aleatória e 
Gulosa) para um problema de roteirização de veículos com janelas de tempo (VRPTW). O 
primeiro objetivo é minimizar o número de veículos necessários. Em segundo lugar, busca-se 
minimizar a distância total percorrida. O algoritmo foi testado no conjunto de problemas de 
Solomon (1987), além de problemas reais com até 417 clientes. 

 
e) Algoritmos genéticos 
 

Potvin e Bengio (1996) propuseram um algoritmo genético chamado GENEROUS 
(GENEtic ROUting System) para um problema de roteirização de veículos com janela de 
tempo (VRPTW). Dado um depósito central, uma frota de veículos homogênea e um conjunto 
de clientes com demandas conhecidas, o problema consiste em determinar um conjunto de 
rotas, originando e terminando no depósito, que atenda todos os clientes com o menor custo 
possível. O primeiro objetivo é minimizar o número de veículos necessários e, em segundo 
lugar, busca-se minimizar o tempo total das rotas. A população inicial é gerada a partir da 
heurística de inserção I1 de Solomon (1987). O algoritmo foi aplicado aos conjuntos de 
problemas R1, R2, C1, C2, RC1 e RC2 de Solomon. Segundo os autores, o algoritmo é 
competitivo com os melhores resultados encontrados na literatura, tanto em relação ao 
número de rotas quanto ao tempo total de rota. 

 

3.2 Problemas de Roteirização de Veículos com Janelas de Tempo Flexíveis 
 
a) Métodos heurísticos 
 

Koskosidis, Powell e Solomon (1992) propuseram uma extensão do método agrupa-
roteiriza do algoritmo de Fisher e Jaikumar (1981) para o problema de roteirização e 
programação de veículos com janelas de tempo flexíveis e frota homogênea. Os autores 
utilizam a mesma formulação do VRP de Fisher e Jaikumar, acrescentando as restrições de 
janela de tempo, que podem ser violadas mediante o pagamento de penalidades. O objetivo do 
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modelo é minimizar a distância total percorrida e as penalidades pagas com a violação das 
janelas de tempo. O problema original é dividido em dois subproblemas. O primeiro é o 
problema de alocação e agrupamento, e o segundo corresponde ao problema do caixeiro 
viajante com restrição de janela de tempo.  

A restrição de janela de tempo é então relaxada, podendo ser quebrada mediante o 
pagamento de penalidades. O problema passa a ser formulado como um problema não-linear 
generalizado de alocação (NGAP). Como na heurística de Fisher e Jaikumar, aproxima-se a 
função custo, resultando na formulação do problema generalizado de alocação (GAP). A 
solução é obtida resolvendo o GAP, que irá gerar k  agrupamentos. Para cada agrupamento, 
resolve-se o problema do caixeiro viajante com janela de tempo. 

Koskosidis, Powell e Solomon aplicaram o algoritmo ao conjunto de problemas R1, 
C1 e RC1 de Solomon (1987). Os resultados foram, em média, 6% menores, porém, no 
trabalho de Solomon não se permitiu quebra na janela de tempo. Considerando somente os 
problemas com 100% de clientes com janela de tempo, observou-se uma redução de apenas 
0,81% em relação aos resultados de Solomon (1987), sendo que algumas janelas de tempo 
ainda foram quebradas.  

Balakrishman (1993) apresenta três heurísticas para o problema de roteirização e 
programação de veículos com janela de tempo flexível (VRPSTW). O problema tem como 
característica frota de veículos homogênea e há restrições de capacidade dos veículos, janelas 
de tempo flexíveis e duração máxima da jornada de trabalho. O número de veículos é 
ilimitado e, portanto, automaticamente determinado pela heurística. O modelo minimiza o 
tempo total das rotas e as penalidades de adiantamento e atraso pela violação da janela de 
tempo. A primeira heurística é baseada no vizinho mais próximo, a segunda, na heurística das 
economias e a terceira, na heurística de tempo-espaço encontrada no trabalho de Sexton e 
Choi (1986). O autor mostra que, permitindo-se a violação das janelas de tempo, pode-se 
diminuir significativamente o número de veículos necessários e/ou a distância total e a 
duração total das rotas. Balakrishnan aplica os três algoritmos no conjunto de problemas 
proposto por Solomon (1987). Os melhores resultados foram obtidos para o conjunto de 
problemas R1, a partir da heurística do vizinho mais próximo. Para problemas onde as janelas 
de tempo são rígidas, os procedimentos não parecem adequados (BREJON, 1998). 
 
b) Busca tabu 
 

Taillard et al. (1997) implementaram a metaheurística busca tabu em um problema de 
roteirização e programação de veículos com restrição de janela de tempo flexível (VRPSTW) 
e frota de veículos homogênea. O objetivo é minimizar a distância total percorrida, além da 
soma dos atrasos. A solução inicial foi gerada através de uma adaptação da heurística de 
inserção I1 de Solomon (1987). Um conjunto de soluções foi gerado introduzindo um 
componente estocástico na heurística I1. Para reduzir o tempo computacional e intensificar a 
busca, cada solução é decomposta em subproblemas (TAILLARD, 1993). O método foi 
aplicado ao conjunto de problemas proposto por Solomon (1987) e comparado com os 
melhores resultados encontrados na literatura. Segundo os autores, a metaheurística 
apresentada superou as melhores soluções em diferentes classes de problemas. 

Lau, Sim e Teo (2003) implementaram busca tabu para um problema de roteirização 
com janelas de tempo (VRPTW) e número de veículos limitado. Em função da limitação do 
número de veículos, a solução factível é obtida considerando que alguns clientes não são 
atendidos e/ou que as restrições de janelas de tempo poderão ser relaxadas mediante o 
pagamento de penalidades (VRPSTW). O primeiro objetivo é maximizar o número de clientes 
atendidos e, em segundo lugar, minimiza-se a distância total percorrida. O algoritmo foi 
aplicado ao conjunto de problemas proposto por Solomon (1987). Segundo os autores, o 
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algoritmo gerou soluções próximas às melhores soluções encontradas na literatura, com um 
bom desempenho computacional. 

 

4. Conclusões e Futuras Pesquisas 

Este trabalho apresentou os principais métodos de solução encontrados na literatura 
para Problemas de Roteirização de Veículos com Janelas de Tempo Rígidas e Flexíveis. A 
maioria das estratégias utiliza janelas de tempo rígidas. 

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 Janelas de Tempo Flexíveis, podemos encontrar as metaheurísticas busca tabu, 
GRASP, simulated annealing e algoritmos genéticos. 

Como futuras pesquisas espera-se uma maior integração dos problemas de roteirização 
de veículos, incorporando, além dos modelos de estoque, aspectos de produção. Além disso, 
sugere-se o estudo de novas metaheurísticas, como scatter search, colônia de formigas, etc. 

 

5. Referências Bibliográficas 
ALTINKEMER, K.; GAVISH, B. Parallel savings based heuristics for the delivery problem. Operations 
Research, v.39, n.3, p.456-469, 1991. 

BADEAU, P.; GUERTIN, F.; GENDREAU, M.; POTVIN, J.Y; TAILLARD, E. A Parallel Tabu Search 
Heuristic for the Vehicle Routing Problem with Time Windows. Transportation Research Part C: Emerging 
Technologies, v.5, n.2, p.109-122, 1997. 

BAKER, E.K. Vehicle routing with time windows constraints. Logistics and Transportation Review, v.18, n.4, 
p.385-401, 1982.  

BALAKRISHNAN, N. Simple Heuristics for the Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows. Journal 
of the Operational Research Society, v.44, n.3, p.279-287, 1993. 

BARD, J.F.; KONTORAVDIS, G.; YU, G. A Branch-and-Cut Procedure for the Vehicle Routing Problem with 
Time Windows. Transportation Science, v.36, n.2, p.250-269, 2002. 

BODIN, L.D. Twenty Years of Routing and Scheduling. Operations Research, v.38, n.4, p.571-574, 1990. 

BREJON, S. R. C. Algoritmo para Resolução do Problema de Programação do Transporte de Suprimentos 
para Unidades Marítimas de Exploração de Petróleo. São Paulo, 1998. 132 p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Naval) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 1998. 

CHIANG, W.C.; RUSSELL, R.A. A Reactive Tabu Search Metaheuristic for the Vehicle Routing Problem with 
Time Windows. INFORMS Journal on Computing, v.9, n.4, p.417-430, 1997. 

CLARKE, G.; WRIGHT, J.W. Scheduling of Vehicles from a Central Depot to a Number of Delivery Points. 
Operations Research, v.12, n.4, p.568 -581, 1964.  

CUNHA, C. B. Uma Contribuição para o Problema de Roteirização de Veículos com Restrições 
Operacionais. São Paulo, 1997. 222 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Transportes) – Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo, 1997. 

DESROCHERS, M.; DESROSIERS, J.; SOLOMON, M. A new optimization algorithm for the vehicle routing 
problem with time windows. Operations Research, v.40, n.2, p.342-354, 1992. 

FISHER, M.; JAIKUMAR, R. A Generalized Assignment Heuristics For Vehicle Routing. Networks, v.11, n.2, 
p.109-124, 1981. 

GARCIA, B.L.; POTVIN, J.Y.; ROUSSEAU, J.M. A Parallel implementation of the tabu search heuristic for 
vehicle routing problems with time window constraints. Computers & Operations Research, v.21, n.9, p.1025-



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
11 

1033, 1994. 

GILLET, B.L.; MILLER, L. A heuristic algorithm for the vehicle dispatch problem. Operations Research, v.22, 
n.4, p.340-349, 1974. 

GOLDEN, B.; BALL, M.; BODIN, L. Current and future research directions in network optimization. 
Computers & Operations Research, v.8, n.2, p. 71-81, 1981. 

KOLEN, A.W.J.; RINNOOY, A.H.G.; TRIENEKENS, H.W.J.M. Vehicle routing with time windows. 
Operations Research, v.35, n.2, p.266-273, 1987. 

KONTORAVDIS, G.; BARD, J.F. A GRASP for the vehicle routing problem with time windows. ORSA 
Journal on Computing, v.7, n.1, p.10-23, 1995. 

KOSKOSIDIS, Y. A.; POWELL, W.B.; SOLOMON, M.M. An Optimization-Based Heuristic for Vehicle 
Routing and Scheduling with Soft Time Windows Constraints. Transportation Science, v.26, n.2, p.69-85, 
1992. 

LAU, H.C.L.; SIM, M.; TEO, K.M. Vehicle routing problem with time windows and a limited number of 
vehicles. European Journal of Operational Research, v.148, n.3, p.559-569, 2003.  

LENSTRA, J.K.; RINNOOY KAN, A.H.G. Complexity of Vehicle and Scheduling Problems. Networks, v.11, 
n.2, p.221-227, 1981.  

NICHOLSON, T. Optimization in industry, optimization techniques. Longman Group Limited, v.1, 1971. 

OMBUKI, B.; ROSS, B.; HANSHAR, F. Multi-Objective Genetic Algorithms for Vehicle Routing Problems 
with Time Windows. Aceito em Applied Intelligence, v.24, n.1, 2006. 

POTVIN, J.Y.; ROUSSEAU, J.M. A parallel route building algorithm for the vehicle routing and scheduling 
problem with time windows. European Journal of Operational Research, v.66, n.3, p.331-340, 1993. 

POTVIN, J.Y.; ROUSSEAU, J.M. An exchange heuristic for routing problems with time windows. Journal of 
the Operational Research Society, v.46, n.12, p.1433-1446, 1995. 

POTVIN, J.Y.; BENGIO, S. The Vehicle Routing Problem with Time Windows – Part II: Genetic Search. 
INFORMS Journal on Computing, v.8, n.2, p.165-172, 1996. 

POTVIN, J.Y.; KERVAHUT, T.; GARCIA, B.L.; ROUSSEAU, J.M. The Vehicle Routing Problem with Time 
Windows – Part I: Tabu Search. INFORMS Journal on Computing, v.8, n.2, p.158-172, 1996. 

PSARAFTIS, H.N. k-Interchange procedures for local search in a precedence-constrained routing problem. 
European Journal of Operational Research, v.13, n.4, p.391-402, 1983. 

REEVES, C.R. Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems. John Wiley & Sons. Inc. New 
York, NY, 1993. 

RUSSELL, R.A. Hybrid heuristics for the vehicle routing problem with time windows. Transportation Science, 
v.29, n.2, p.156-166, 1995. 

SEXTON, T.R.; CHOI, Y. Pickup and delivery of partial loads with soft time windows. American Journal of 
Mathematical and Management Sciences, v.6, n.3-4, p.369-398, 1986. 

SOLOMON, M. M. On the worst-case performance of some heuristics for the vehicle routing and scheduling 
with time windows constraints. Networks, v.16, n.2, p.161-174, 1986. 

SOLOMON, M. M. Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Windows 
Constraints. Operations Research, v.35, n.2, p.254-265, 1987. 

SOLOMON, M.M.; DESROSIERS, J. Time Window Constrained Routing and Scheduling Problem. 
Transportation Science, v.22, n.1, p.1-13, 1988. 

SOLOMON, M. M.; BAKER, E.K.; SCHAFFER, J.R. Vehicle routing and scheduling problems with time 
window constraints: Efficient implementations of solution improvement procedures. In: Vehicle routing: 
Methods and Studies, Golden, B.L.; ASSAD, A.A. (Eds.), North-Holland, Amsterdam, p.85-106, 1988. 

TAILLARD, É.D. Parallel iterative search methods for vehicle routing problems. Networks, v.23, n.8, p.661-
673, 1993. 

TAILLARD, E.; BADEAU, P.; GENDREAU, M.; GUERTIN, F.; POTVIN, J.Y. A Tabu Search Heuristic for 
the Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows. Transportation Science, v.31, n.2, p.170-185, 1997. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
12 

TAN, K. C; LEE, L.H.; ZHU, Q. L.; OU, K. Heuristic Methods for vehicle routing problem with time windows. 
Artificial Intelligence in Engineering, v.15, n.3, p. 281-295, 2001. 

THOMPSON, P.M.; PSARAFTIS, H.N. Cyclic Transfer Algorithms for Multivehicle Routing and Scheduling 
Problems. Operations Research, v.41, n.5, 1993. 

 

 

 


