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II. Resumo 
 

 No problema de transportes de serviço postal dos CTT (PTC), os veículos, que 

distribuem e recolhem o correio, podem imobilizar num ponto, depois de efectuarem um certo 

trajecto, podendo, mais tarde, realizar um novo trajecto a partir do ponto de imobilização. Este 

problema pode caracterizar-se como uma generalização do Vehicle Routing Problem (VRP), em 

que os veículos imobilizados, não tendo a necessidade de voltar ao depósito no trajecto 

inicialmente efectuado, terão de regressar num novo trajecto a realizar num período do dia 

diferente. Para além desta questão muito particular, outras especificidades do PTC fazem-no 

diferir do VRP, surgindo algumas em variantes do VRP como se descreverá. Neste trabalho 

apresenta-se uma heurística melhorativa de pesquisa local para a resolução do PTC, que 

apresenta resultados positivos, mas que pode ser melhorada, nomeadamente na possibilidade de 

reduzir o número de viagens imobilizadas. 

 

III. Abstract 
 

In the problem of transportation of CTT (PTC), the vehicles can immobilize at the end 

of its journey, and afterwards resume a new route from the point of immobilization to the depot. 

This problem can be characterized as a Vehicle Routing Problem (VRP), in which vehicles 

routes are divided in two separate sets: delivery routes and pick up routes to be performed in a 

different period of time. At the end of delivery routes, the vehicle does not need to return to the 

depot. Therefore, pick up routes may begin either on an immobilization point or at the depot, 

but both must end at the base depot of the vehicle. In addition to this very particular point, other 

aspects of the PTC, make it differ from the VRP, as it will be described. In this work, an 

improvement local search heuristic to solve the PTC, will be present. Computational experiment 

shows good performance of the proposed heuristic, but it can be improved, including the 

possibility of reducing the number of immobilized trips. 
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IV. Lista de Abreviaturas 
 

CDP: Centro de Distribuição Postal 

COC: Centro Operacional de Correio 

COCC: Centro Operacional de Correio do Centro 

COCCB: Centro Operacional de Correio de Castelo Branco 

COCEV: Centro Operacional de Correio de Évora 

COCN: Centro Operacional de Correio do Norte 

COCGA: Centro Operacional de Correio da Guia 

COCS: Centro Operacional de Correio do Sul 

COCVR: Centro Operacional de Correio de Vila Real 

CTA – Centro de tratamento dos Açores 

CTM – Centro de tratamento da Madeira 

CTT – Correios de Portugal 

EC: Estação de Correio 

PTC: problema de transportes nos CTT 

RE: Região de Encaminhamento 

R1: Rede Primária 

R2: Rede Secundária 

R3: Rede Terciária 

TP: Entidade reguladora do transporte de serviço postal 

VRP: Vehicle Routing Problem 
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1. Introdução 
 

Num mundo em que a viabilidade financeira das empresas é cada vez mais importante, 

a necessidade de optimizar recursos é também vista com crescente importância. No caso dos 

CTT – Correios de Portugal1, não é diferente. Os CTT têm uma vasta frota de veículos para o 

transporte de serviço postal e vários centros de entregas e recolhas. Assim, existe um conjunto 

de rotas a realizar pelos veículos, rotas essas que devem ser optimizadas. 

Foi no âmbito da actividade que realizo nos CTT – optimização das rotas efectuadas 

pela frota de transporte dos CTT – que este projecto nasceu. Neste trabalho apresenta-se uma 

heurística para o problema de transportes dos CTT, que melhor se adeqúe às suas 

especificidades. 

Primeiramente, será apresentado um pouco do mundo dos CTT e do ciclo operacional 

dos correios, com especial ênfase para a actividade de transporte de serviço postal, de forma a 

dar a conhecer melhor o problema em estudo. 

De seguida, são referidos modelos matemáticos já estudados e que podem considerar-se, 

em certa forma, representativos da realidade do problema dos CTT, explicando-se para cada 

modelo, como se adequam ao caso em estudo. 

Por fim, formula-se o problema em estudo, explicitando-se todas as restrições 

consideradas. Apresenta-se uma heurística desenvolvida para a determinação de boas soluções 

admissíveis, bem como resultados da sua aplicação em instâncias reais. São elaboradas as 

principais conclusões e identificadas melhorias a implementar no futuro. 

  

                                                           
1
 http://www.ctt.pt/ 
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2. Problema de Transportes Postais (PTC) 
 

Neste trabalho, o problema estudado é o de transportes de serviço postal (ou correio) 

nos CTT – Correios de Portugal (PTC – problema de transporte de correio), em que se pretende 

realizar o serviço a custo total mínimo. O serviço envolve, como se verá, recolha e distribuição 

de correio. Para melhor compreender este problema explica-se, em primeiro lugar, o 

funcionamento do serviço postal nos CTT. 

 

2.1.  Enquadramento Geral 
 

O serviço postal divide-se em três importantes fases: Tratamento, Transporte (a 

entidade que regula o transporte de serviço postal, vai passar a designar-se de TP) e 

Distribuição.  

Estas fases identificam o ciclo operacional de serviço postal, com diversos centros 

(COC - Centro Operacional de Correio) como mostra a Figura 1. Existem três grandes centros 

de tratamento: 

• Lisboa (COCS - COC do Sul); 

• Porto (COCN – COC do Norte); 

• Coimbra (COCC – COC do Centro); 

quatro de menor dimensão: 

• Vila Real (COCVR – COC de Vila Real); 

• Castelo Branco (COCCB – COC de Castelo Branco); 

• Évora (COCEV – COC de Évora); 

• Guia (COCGA – COC da Guia); 

e mais dois centros nos arquipélagos da Madeira (CTM – Centro de Tratamento da 

Madeira) e dos Açores (CTA – Centro de Tratamento dos Açores). 
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Figura 1: Mapa de Centros de Tratamento Postal 

  

Os centros de distribuição postal (CDP) são responsáveis pela recolha do serviço postal 

nas estações de correio (ECs) e nos marcos de correio. O TP recolhe o serviço postal nos CDPs 

e transporta-o para os centros de tratamento (COCs).  

Nos COCs, todo o serviço postal é dividido2 por CDP. Depois de o serviço ser tratado é 

transportado para os CDPs respectivos, onde é finalmente distribuído pelas moradas/destinos.  

 

                                                           
2
 Tratamento do Serviço Postal não é só a divisão do serviço por CDP, mas este é um tema que não vai 

ser desenvolvido neste trabalho 
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Para melhor compreender este ciclo operacional do serviço postal observe-se a Figura 2. 

 

Figura 2: Ciclo Operacional do Serviço Postal 

  

 O presente estudo incide sobre a actividade de transportes de serviço postal dos CTT, 

realizado pelo TP, nomeadamente na rede secundária (que será explicitada mais à frente) que 

corresponde ao serviço entre COCs e CDPs. 

 

2.2. Redes de Transportes 
 

O TP, como se mostrou, é o elo de ligação entre os COCs e os CDPs.  

Nos CTT, para a realização dos serviços de transporte, existem três diferentes tipos de 

ligações, representados em também redes diferentes, nomeadamente: 

• rede primária (R1);  

• rede secundária (R2); 

• rede terciária (R3).    

Antes de apresentar os três tipos de ligações, é necessário conhecer o conceito de região 

de encaminhamento (RE). A RE corresponde ao conjunto de CDPs que cada COC serve. Por 

seu turno, cada COC tem um conjunto de CDPs do qual recebe e envia serviço.  

Para clarificar esta situação, tome-se, como exemplo, o serviço postal que tenha origem 

num CDP da RE do Porto com destino a um CDP da RE de Lisboa. Este serviço vai ser 

Estação de 
Correios (ECs)

Centro de 
Distribuição 

(CDPs)

Centro 
Operacional 

(COCs)

Centro de 
Distribuição 

(CDPs)

Residências
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recebido no COCN, sendo posteriormente enviado para o COCS, e não directamente para o 

CDP de destino.  

Na Figura 3 pode ver-se o exemplo do serviço com origem no CDP de Resende (CDP 

de Resende pertence à RE do Porto), com destino ao CDP de Caldas da Rainha (pertencente à 

RE de Lisboa). Assim, primeiro é transportado, numa ligação da rede secundária (R2), para o 

COCN, seguindo para o COCS numa ligação de R1. Por fim, é entregue no CDP de destino, em 

nova ligação de R2.  

É neste aspecto que diferem as ligações de R1 das ligações de R2. As ligações de R1 

são todas as ligações entre os COCs, determinadas para que o serviço postal seja transportado 

para o COC que serve a sua RE. As ligações de R2 são utilizadas para a realização do transporte 

de serviço postal dos COCs para os CDPs respectivos. Na Figura 3, a ligação entre os COCN e 

o COCS pertence a R1, enquanto as ligações entre o CDP de Resende e o COCN, e entre o 

COCS e o CDP de Caldas da Rainha pertencem a R2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Transporte de Serviço Postal do CDP de Resende para o CDP de Caldas da Rainha 

 

A vermelho: 
Ligação R1 

A azul: 
Ligação R2 



Instituto Superior de Economia e Gestão 

 

Mestrado de Decisão Económica Empresarial 2010/2011 

 

10 

Por fim, há que referir a rede terciária (R3). Esta é definida para a realização de recolhas 

de serviço postal por parte do TP, que normalmente seriam realizadas pela distribuição, como 

por exemplo as recolhas a ECs e as recolhas a clientes.  

Este serviço prestado pelo TP é efectuado em ECs que tenham grandes quantidades de 

serviço para ser recolhido, assim como a clientes (designados grandes clientes) que produzam 

grandes quantidades de serviço diariamente. Em ambos os casos, a grande quantidade de serviço 

postal produzida traria problemas operacionais de recolha para os CDPs, sendo assim é 

directamente recolhida pelo TP. 

 O presente estudo é executado sobre a rede R2 que se pormenoriza de seguida, pois 

pretende-se optimizar a distribuição e recolha entre um COC e os respectivos CDPs. 

 

2.3.  Rede Secundária de Transportes (R2) 
 

As ligações de R2 dividem-se em dois momentos temporários, a dispersão (sobre a 

madrugada/manhã) e a concentração (ao final da tarde/noite).  

Na dispersão, o serviço postal é transportado dos COCs para os CDPs (na Figura 3 a 

ligação entre o COCS e o CDP de Caldas da Rainha é de dispersão), enquanto na concentração, 

se recolhe o serviço postal nos CDPs, para ser tratado nos COCs (na Figura 3 a ligação entre o 

CDP de Resende e o COCN é de concentração).  

Para a realização do transporte de serviço postal existe um número limitado de veículos 

de diferentes tipologias (sendo os veículos de 45m3, 23m3 e 17m3 os mais usados na rede R2) e 

de condutores (que têm restrições laborais). Contudo, existe a possibilidade de subcontratar o 

transporte de serviço postal a outras empresas. A necessidade de veículos de diferentes 

tipologias é explicada pelo facto de nem todos os CDPs terem possibilidades de receber os de 

maior dimensão. 

Nesta recolha/distribuição existem ainda janelas temporaias a cumprir. Pois, por um 

lado, os CDPs têm de receber e entregar o serviço a determinadas horas, e, por outro lado, o 

serviço postal só pode sair de um COC, para a dispersão, depois de ser tratado.  

Adicionalmente, e uma vez que existe um horário para o início do tratamento do serviço 

postal, este tem de chegar ao COC, vindo da concentração, a tempo de ser tratado.  

Relativamente à rede R2, e quanto às quantidades a transportar, são conhecidos valores 

médios diários para o número de contentores a entregar na dispersão e a recolher na 
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concentração entre os diferentes pontos. Apesar de o serviço postal ser vulgarmente 

transportado em contentores, ainda existem casos em que são usadas paletes. Neste trabalho foi 

considerado que o serviço é só transportado em contentores. 

Por fim, falta referir que existem dois tipos de viagens: 

• Viagens que imobilizam num destino; 

• Viagens que não imobilizam num destino.  

As viagens que imobilizam num destino são as que não retornam ao COC de origem, ou 

seja, quando acabam o serviço de dispersão os veículos ficam imobilizados no último CDP que 

visitaram. Nestes casos, a concentração recomeça nesse mesmo CDP. 

As viagens que não imobilizam são aquelas em que os veículos retornam ao COC de 

partida no final da dispersão, e que, consequentemente, iniciam a concentração a partir desse 

mesmo COC.  

Em termos de custo é vantajoso imobilizar, mas por questões laborais não é possível 

imobilizar todas as viagens, tendo que se ter em conta o número máximo de imobilizações 

possíveis. 

Uma solução admissível para dois veículos que efectuam o serviço de dispersão na rede 

secundária R2 a partir do COCN pode, por exemplo, ser a que consta da Figura 4, onde se 

ilustra uma viagem que imobiliza em Valença e uma viagem que não imobiliza, retornando ao 

COCN. A viagem que não imobiliza realiza o serviço de dispersão partindo, por exemplo, às 

5:00 do COCN, entrega o serviço em Penafiel e Caldas de Vizela, retornando ao COCN às 8:00. 

Já para o serviço de dispersão na viagem que imobiliza, o veículo pode partir igualmente do 

COCN às 5:00, entrega o serviço em Caminha e Valença, chegando a Valença às 8:30 onde fica 

até às 16:30 para a viagem de concentração. Assim, os dois veículos iniciam o serviço de 

concentração às 16:30, sendo que, no primeiro caso parte de COCN e no segundo de Valença. 
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Figura 4: viagem Imobilizada em Valença e viagem não imobilizada 

O problema que se coloca é o de determinar que viagens se devem efectuar na dispersão 

e na concentração e quais as viagens em que os veículos devem ficar imobilizados respeitando o 

número máximo de imobilizações, e em que destino o devem fazer, de modo a minimizar os 

custos da operação. 

Nos CTT é utilizado um software de optimização de rotas, o Optrak da Optrak 

Distribution Software, Lda.3, que, embora muito robusto, não permite lidar com a questão das 

imobilizações de forma a só obter o conjunto de viagens imobilizadas pretendido. No Optrak 

existe um parâmetro que permite custear o tempo de imobilização, mas não há forma de fixar o 

número máximo de viagens imobilizadas. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://optrak.com/ 
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2.4. Problemas Relacionados 
 

O PTC, que se pretende resolver, pode ser visto como uma generalização de um 

problema bastante conhecido, o Vehicle Routing Problem (VRP), veja-se, por exemplo, 

(Golden, Raghavan, & Wasil, 2008).  

O VRP consiste em determinar as rotas necessárias para transportar objectos de/para um 

depósito, para/de um conjunto de paragens, minimizando a distância total percorrida e 

utilizando veículos que devem retornar ao depósito no final da viagem.  

Usualmente, no VRP consideram-se os seguintes pressupostos: frota de veículos 

idênticos entre si (frota homogénea), cada veículo só pode efectuar uma rota e cada paragem só 

pode ser visitada por um veículo. Existe um depósito de onde partem todos os veículos para 

servir todas as ofertas/procuras nas paragens, podendo os serviços de transporte ser de entrega 

ou recolha (não se considerando entregas e recolhas em simultâneo). 

Existem muitas variantes do VRP original, geralmente relacionadas com realidades 

mais complexas, os denominados de “rich VRP” em (Golden, Raghavan, & Wasil, 2008). 

Em seguida, são somente apresentados os modelos que se relacionam com o PTC. 

O Capacity VRP (CVRP) (Golden, Raghavan, & Wasil, 2008) é o modelo que considera 

a existência de capacidade de carga nos veículos. Em várias situações práticas é necessário 

impor essa restrição. No caso do transporte de serviço postal, por exemplo, esta imposição é 

muito importante, visto as quantidades de serviço postal a transportar excede a capacidade de 

carga dos veículos.  

Considerar que a frota de veículos é de diferentes tipologias, ou seja heterogénea, 

conduz ao Heterogeneous VRP (HVRP) (Li, Golden, & Wasil, 2007). Neste modelo, são 

necessários vários tipos de veículos com diversas especificidades, como por exemplo, diferentes 

capacidades de carga. Nos CTT existem dois tipos de veículos: veículos ligeiros e pesados. 

Adicionalmente, entre os veículos pesados, existem camiões de 17 m3, de 23 m3 e de 45 m3 (nos 

veículos de 45 m3 existe ainda a possibilidade de colocar um atrelado também com capacidade 

de 45 m3). 

Ao falar em frota heterogénea, também se pode mencionar paragens com diferentes 

características. Neste caso, define-se o Site-depedent VRP (Golden, Raghavan, & Wasil, 2008). 

De facto, cada paragem pode ter um conjunto de especificidades próprias. Por exemplo, as 

condições de acesso (localização da paragem), bem como a capacidade do cais de cada 

paragem, podem influenciar o tipo de veículos que as podem servir. No caso dos CTT esta 
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situação também se verifica, pois, por exemplo, nas paragens em zonas urbanas, em que os 

acessos são estradas municipais com manobras de difícil execução, não podem ser utilizados os 

veículos de maior dimensão. 

A entrega de várias encomendas numa paragem, com a possibilidade de as dividir por 

diversos veículos, origina o split delivery VRP (Golden, Raghavan, & Wasil, 2008). Nos CTT, 

apesar de não ser usual, pode dividir-se o serviço postal por diferentes veículos, essencialmente 

em CDPs que recebem e/ou entregam grandes quantidades de serviço, e um só veículo não é 

suficiente para satisfazer a quantidade a transportar.  

A realização de entregas e recolhas na mesma rota, caracteriza-se na literatura por Pick-

up and Delivery VRP (VRPPD) (Golden, Raghavan, & Wasil, 2008). Nos CTT, embora raras, 

entregas e recolhas em simultâneo existem essencialmente na rede R1, fora do âmbito deste 

trabalho. Por vezes, um veículo que vai de Lisboa para o Porto e pára em Coimbra para deixar 

serviço postal, pode também ter que carregar serviço postal de Coimbra para o Porto, realizando 

assim estrega e recolha numa mesma rota. Também nas viagens imobilizadas de R2, as entregas 

e recolhas se realizam na mesma rota, mas em períodos bem distintos do dia. Nas viagens não 

imobilizadas as rotas, ou são de entrega de serviço (dispersão) ou de recolha de serviço 

(concentração). 

Pode ainda considerar-se que existem vários depósitos para servir as paragens. Assim, 

define-se o multi-depot VRP (MDVRP) (Golden, Raghavan, & Wasil, 2008). No caso dos CTT 

existem sete COCs que entregam e recebem serviço postal. Este trabalho foca apenas  o COCN. 

Nos modelos já referidos considera-se que o veículo, após a realização da sua rota, tem 

de regressar ao depósito. Contudo, se o veículo puder não regressar ao depósito, define-se o 

Open VRP (OVRP) (Pisinger & Ropke, 2007). No caso dos CTT o veículo tem sempre de 

regressar a um depósito, podendo, porém, não regressar ao depósito de origem. Como referido, 

existem sete COCs, podendo um veículo, que realiza uma ligação de R1, terminar a sua rota 

num COC diferente do de partida (um veículo que sai de Lisboa para o Porto, pode não 

necessitar de voltar a Lisboa). Em ligações R2 o veículo pode ter de regressar apenas num 

período diferente do dia (não realizando entregas e recolhas simultâneas), se a viagem é 

imobilizada, como se referiu, neste caso o veículo realiza a viagem de dispersão (entrega de 

serviço postal), imobiliza numa paragem e retorna ao depósito na viagem de concentração 

(recolha de serviço postal). 

Por fim, refira-se ainda o Time Windows VRP (TWVRP) (Pisinger & Ropke, 2006). 

Este modelo considera janelas de tempo para a entrega e/ou recolha de serviço. Assim, o serviço 

não pode chegar ao destino ou ser recolhido a qualquer hora do dia, existindo horários que têm 
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de ser respeitados, como acontece nos CTT. Os CDPs têm de receber o serviço postal num 

determinado horário, de forma a ser depois distribuído pelas residências. Por seu turno, a 

recolha tem de ser feita antes de os CDPs fecharem. Por outro lado, o serviço só pode sair do 

depósito depois de tratado e só pode lá ser recebido até à hora de início do tratamento. 

Resumindo, no caso dos CTT, para além das restrições horárias nos CDPs, existem ainda 

restrições horárias nos COCs, quer à saída do serviço, quer à sua chegada. 

Como se viu, muitas das variantes conhecidas do VRP reflectem algumas das 

particularidades do PTC. A questão coloca-se em conjugar tudo num modelo e criar uma 

heurística para determinar soluções admissíveis de boa qualidade. No capítulo 4 apresenta-se 

uma heurística para resolver parte deste problema. 
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3. Formulação do PTC 
 

O modelo matemático que representa o problema em questão pode ser encarado como 

uma generalização de um problema de determinação de rotas VRP (Vehicle Routing Problem), 

com frota heterogénea com capacidade de carga, paragens com restrições temporais, entregas e 

recolhas e restrições próprias do problema de transportes dos CTT. Neste trabalho será 

formulado o problema em que não se consideram as janelas temporais, reflectindo assim o 

mesmo problema que foi alvo da heurística que se apresenta no capítulo seguinte. Para formular 

o PTC utilizou-se a notação seguinte: 

Parâmetros 

n = número de paragens incluindo o ponto de partida, representado pelo vértice 1; 

NV = número de veículos; 

Pk = capacidade do veículo �  (� = 1,… ,��) em número de contentores4; 

�	

 = quantidade de serviço a entregar (em número de contentores) na paragem i – dispersão 

(� = 2,… , ); 

�	
� = quantidade de serviço a recolher (em número de contentores) na paragem i – concentração 

(� = 2,… , ); 

�	� = distância (em km) entre a paragem i e a paragem j  ��, � = 1,… , �; 

�	  = capacidade de cais da paragem i (tipologia máxima, em número de contentores, que 
paragem i pode receber) (� = 2,… , ); 

�  = número máximo de viagens imobilizadas. 

 

Variáveis 

Para � = 1,… ,��, �, � = 1,… , , seja: 

��    = �1	se	veículo	�	imobiliza	no	destino
0		c. c.																																																							

+          

,	��
= �1	se	o	veículo	�		viaja	entre	as	paragens	�	e	�	�� ≠ ��na	dispersão
0		c. c.																																																							

+   

,	��� = �1	se	o	veículo	�		viaja	entre	as	paragens	�	e	�	�� ≠ ��	concentração
0		c. c.																																																							

+ 

 

                                                           
4
 Existe uma correspondência directa entre o número de contentores que um veículo pode transportar e 

a sua tipologia (em m
3
), para facilitar a formulação trabalha-se com número de contentores. 
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Min z = ∑ ∑ ∑ �		��,	��
34
�56 +	,	����8

�56
8
	56    

s.a:  

 ∑ ∑ ,	��
34
�56

8
	56  = 1  j = 2,…, n (1) 

 ∑ ∑ ,	���34
�56

8
	56  = 1 j = 2,…, n (2) 

  ∑ ∑ ,	��
34
�56

8
�56  = 1 i = 2,…, n (3) 

 ∑ ∑ ,	���34
�56

8
�56   = 1 i = 2,…, n (4) 

 ∑ ∑ ,	��
�∈	9	∈	9 ≤ |S| - 1 S ⊆{2,…,n}; ∀k (5) 

 ∑ ∑ ,	����∈	9	∈	9 ≤ |S| - 1 S ⊆{2,…,n};∀k (6) 

 ∑ ,	<�
 − ∑ ,<��
8
�56

8
	56 	= ��  ∀k; > = 2,… ,  (7) 

 ∑ ,	<�� − ∑ ,<���8
�56

8
	56 	= - ��  ∀k ; > = 2,… ,  (8)  

 ∑ �∑ ��

,	��
8

�5?
8
	56 � ≤ @� ∀k (9) 

 ∑ �	
��∑ ,	���8

�56
8
	56 � ≤ @� ∀k (10) 

 ∑ ,6��
8
�5?  ≤ 1 ∀k (11) 

 ∑ ,	6�
8
	5? 	≤ 	1 − �� ∀k (12) 

 ∑ ,6���8
�5?  ≤ 	1 − �� ∀k (13) 

 ∑ ,	6��8
	5?  ≤ 1 ∀k (14) 

 ∑ ��34
�56  ≤ �   (15) 

 ∑ @�,	��
8
	56  ≤ ��	 ∀ k ; 	�	 = 	2, … ,  (16) 

 ∑ @�,	���8
	56  ≤ ��	 ∀ k ; 	�	 = 	2, … ,  (17) 

 ,	��
 ,	,	���, ��	 ∈ {0 ;1 } ∀ k ∀�, j (18) 
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 Neste modelo pretende-se minimizar a distância a percorrer pelos veículos, respeitando 

as restrições que são explicadas seguidamente. 

 (1), (2), (3) e (4) garantem que cada paragem é visitada por um só veículo. 

 (5) e (6) garantem que não são criados sub circuitos. 

 (7) e (8) garantem a continuidade das rotas 

 (9) e (10) garantem que a capacidade dos veículos, não é excedida. 

 (11), (12), (13) e (14) garantem que o número de veículos não é excedido. 

  (15) garante que o número máximo de viagens imobilizadas não é excedido. 

 (16) e (17) garantem que os veículos não visitam paragens que não têm capacidade para 

os receber.  

 (18) garante  que as variáveis são binárias. 

Dada a complexidade do problema, somente algumas restrições foram consideradas no 

modelo apresentado, não contendo restrições referentes às janelas de tempo, como referido. 

Como só foi trabalhada a rede R2, a inclusão de vários depósitos também não foi contemplada 

(só é considerado como depósito o COC do Norte – COCN).  
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4. Heurísticas 
 

Neste capítulo, apresentam-se primeiramente as soluções iniciais e o respectivo 

processo de obtenção. A heurística Viagens Imobilizadas, que partindo de uma solução inicial, a 

melhora através de um conjunto de iterações será também descrita. 

 

4.1. Geração de Viagens Iniciais 
 

A heurística Viagens Imobilizadas (apresentada na secção 4.2), exige a determinação de 

uma solução inicial e é testada com base em quatro soluções que designaremos por SI#.  

As SI1 e SI2 são soluções são soluções já utilizadas nos CTT.  

No âmbito de um projecto de optimização de rotas que decorre nos CTT, foi realizado 

um estudo das redes secundárias, R2, das várias regiões de encaminhamento, nomeadamente a 

R2 do Porto. Nesse processo de optimização foi utilizado o Optrak. Assim, SI2 corresponde à 

solução praticada nos CTT antes da aplicação do Optrak, enquanto SI1 é a solução que foi 

obtida através do Optrak e trabalhada nos CTT (a solução implementada não foi a que foi obtida 

directamente do Optrak, mas sim uma solução obtida a partir da gerada pelo Optrak, pois esta 

não tinha o número de viagens imobilizadas pretendidas). 

As soluções SI3 e SI4 foram obtidas por uma heurística construtiva criada para o efeito, 

denominada Constrói Viagens CTT. 

Esta heurística gera soluções iniciais que permitem testar a heurística Viagens 

Imobilizadas. Nesta, as viagens são imobilizadas se a última paragem a ser visitada estiver a 

mais de uma distância D do depósito. Logo, não garante o número de viagens imobilizadas 

pretendidas, sendo este quando violado, forçado manualmente. Esta heurística distribui as 

paragens pelos veículos disponíveis de uma forma sucessiva, sendo assim influenciado pela 

ordem em que os veículos são apresentados. Em SI3 os veículos foram ordenados por ordem 

decrescente de capacidade, enquanto em SI4 os veículos foram ordenados aleatoriamente. 
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Em seguida apresenta-se o pseudo-código da heurística Constrói Viagens CTT 

Passo 0: Input 

NV: número de veículos 

D: distância a imobilizar 

dij: distância da paragem i à paragem j (em km) 

��

: quantidade a entregar na dispersão (em contentores) 

 {Introduzir informação sobre os os veículos e sua tipologia, restrições dos cais, 
distância a imobilizar e matrizes de distância e tempo entre pontos de paragem.} 

 k = 1 

 

Repetir 

Passo 1  

 i = 1 

Passo 2  {fixar rotas de dispersão} 

Identificar j: Min { dij,/ j não servido e j pode ser servido por k} 

Se ��

+ (carga actual do veículo) < @�  

Então i = j e voltar ao passo 2 

Caso Contrário, se di1 é maior que D imobiliza, senão retorna ao depósito. k = k 
+1 e voltar ao passo 1. 

  i = i + 1 

 até que (k = NV  ou  todas as encomendas tiverem um veículo atribuído). 

Processo análogo para as viagens de concentração, sendo que se começa a distribuir as 

encomendas pelos veículos que imobilizaram na viagem de dispersão. 
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4.2. Heurística Melhorativa 
 

A heurística que é apresentada em seguida é melhorativa de pesquisa local, onde se 

procura melhorar uma solução que contém o número de viagens imobilizadas pretendidas. A 

heurística é muito simples, admitindo trocas somente entre paragens de viagens imobilizadas 

com paragens de viagens não imobilizadas. Esta opção foi tomada para não ser preciso realizar 

uma procura extensiva de soluções, pois testar trocas entre todas as soluções traria 

consequências no tempo computacional da heurística. Sempre que uma troca origine a redução 

do número de quilómetros, a alteração é efectuada utilizando método de realização de troca 

First Improvment, (Talbi, 2009). O First Improvment é um método onde a troca se realiza assim 

que se encontra uma alteração que melhore a função objectivo. 

A heurística, sendo de pesquisa local, tem a vantagem de ser rápida e dar soluções 

bastante razoáveis. Contudo, é muito sensível à solução inicial e converge para óptimos locais 

(podendo afastar-se do óptimo global).  

Note-se que a solução inicial tem de ter o número de viagens imobilizadas que se 

pretende. Caso a solução proveniente da heurística construtiva não tenha o número de viagens 

imobilizadas pretendidas, força-se esse número manualmente. Existem três tipos de viagens: 

viagens imobilizadas, viagens não imobilizadas de dispersão e viagens não imobilizadas de 

concentração. A heurística Viagens Imobilizadas realiza trocas entre paragens de viagens 

imobilizadas e paragens de viagens não imobilizadas, mantendo sempre o tipo de viagem, isto é, 

uma viagem imobilizada depois de uma troca nunca passa a não imobilizada, nem uma viagem 

não imobilizada, depois de uma troca, passa a imobilizada. 

Seguidamente é apresentada a heurística Viagens Imobilizadas. 

Passo 0 

nviagens: número de viagens da solução inicial 

x* = xI (introduzir solução inicial) 

 i = 1 

 k = 0 

 Repetir 

Passo 1 

 j = 1 
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 Repetir 

Se viagem i é imobilizada e viagem j é não imobilizada,  

Então  Considerar xk a solução resultante de x* depois de trocar as paragens 
da viagem i com as da viagem j 

Se da troca entre paragens das duas viagens resultar: 
• Uma redução do número de km  e 
• Os veículos comportem a nova quantidade de contentores a 

transportar  e 
• As paragens trocadas consigam receber os novos veículos 

Então  x* = xk,  j = nviagens + 1 e k = k + 1 

  j = j + 1 

 até j ≥ nviagens 

 i = i + 1;   k = k + 1 

 até i = nviagens 

No anexo AI é apresentado o código da heurística de uma forma mais detalhada. 
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5. Resultados Computacionais 
 

A heurística foi programada em VBA (Spenik, Harrington, Brumbaugh, & Diamond, 

1977) e aplicada a quatro soluções iniciais (SI#) para a instância correspondente à rede 

secundária (R2) do Porto (ver dados do problema no anexo II). Foi utilizado um processador 

Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20 GHz e 4,00 GB de memória instalada (RAM). 

Relembramos que a primeira solução inicial (SI1) foi obtida pelo Optrak, para o PTC, a 

segunda solução inicial (SI2) representa a solução praticada nos CTT para o transporte de 

serviço postal na rede R2 do Porto, antes de utilizado o Optrak e, por fim, as terceira e quarta 

soluções iniciais (SI3 e SI4) foram geradas pela heurística construtiva, Constrói Viagens CTT. 

Depois de aplicar a heurística Viagens Imobilizadas, obtêm-se os resultados da tabela 1. 

Na primeira coluna temos a solução testada, na segunda coluna encontra-se o número de 

viagens da solução inicial, enquanto na terceira coluna está o número de viagens imobilizadas. 

Na quarta e quinta colunas podemos ver o número de quilómetros da solução inicial em 

comparação com o número de quilómetros da solução depois de aplicada a heurística Viagens 

Imobilizadas SA# e na sexta coluna a respectiva variação de quilómetros. Na sétima coluna o 

número de trocas efectuadas pela heurística. Por fim, na oitava coluna, está o tempo 

computacional, em segundos, de cada solução. 

Solução 
Inicial  

Número 
de 

Viagens 

Número de 
viagens 

imobilizadas 

Distância 
(km) 

Variação 
(km) 

Número 
de 

Trocas 

Tempo 
computacional 

(s) SI# SA# 
SI1 37 7 4256 4236 -20 2 112 
SI2 38 8 4410 4398 -12 1 93 
SI3 39 7 5400 5334 -66 3 110 
SI4 41 8 5234 5223 -11 2 106 

Tabela 1: Resultados da aplicação da heurística Viagens Imobilizadas 

Como se pode observar, em cada um dos casos houve uma redução do número de 

quilómetros, pois a distância de SA# é sempre inferior à de SI#. Dado que a heurística Viagens 

Imobilizadas não reduz o número de viagens nem o número de viagens imobilizadas, realizando 

apenas trocas de paragens entre viagens mobilizadas e imobilizadas, a solução admissível que se 

obtém está muito condicionada pela solução inicial. Como a cada troca efectuada a heurística 

volta a testar todas as trocas possíveis, o tempo computacional aumenta com o número de 

iterações por efectuar uma troca. 
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6. Conclusões e Trabalho Futuro 
 

 O objectivo inicial de criar uma heurística, que responda às necessidades concretas da 

questão da imobilização da actividade de transportes dos CTT, foi cumprido. A heurística, 

apesar de muito simples, garante que o número de viagens imobilizadas que estipulamos como 

número máximo é mantido e origina melhores soluções (melhora a função objectivo). No 

entanto, e para a heurística apresentada ter uma maior aplicação prática, ainda tem um longo 

caminho a percorrer. 

 Uma falha desta heurística é o de não reduzir o número de viagens da solução inicial. 

Esta situação condiciona muito a obtenção de soluções com menor distância. 

 Por outro lado, o facto de só se realizarem trocas de paragens de viagens imobilizadas 

com paragens de viagens não imobilizadas diminui bastante a procura de soluções alternativas, 

dado que também podem existir possibilidades de melhoria realizando trocas de paragens entre 

duas viagens imobilizadas ou entre duas viagens não imobilizadas. No futuro, é necessário 

analisar trocas entre outro tipo de viagens, evitando a pesquisa exaustiva, como a realizada na 

heurística apresentada. 

 Por fim, e não menos importante, as restrições horárias não foram tidas em conta, mas a 

realidade é que estas existem e somente uma heurística que garanta o cumprimento das janelas 

de tempo pode ser aplicável na realidade dos CTT. 

 Todas estas questões deverão ser levadas em conta em trabalhos futuros.  
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VII. Anexos 
  

A.I - Código da Heurística Viagens Imobilizadas mais Detalhado 
  

Seguidamente é apresentado o pseudo-código da heurística Viagens Imobilizadas 

(comentários a sublinhado), onde: 

nviagens: número de viagens da solução 

imob(i): = 1 se viagem i é imobilizada, 0 cc 

nparimob(i): se viagem i é imobilizada indica o número de paragens visitadas na 

dispersão, cc indica se a viagem i é de dispersão ou concentração 

npar(i): indica o número de paragens visitadas na viagem i (sem contar o depósito) 

veículo(i): capacidade de carga do veículo que realiza a viagem i (em contentores) 

 disp(j): indica o volume (em contentores) a entregar na paragem j, na dispersão 

 conc(j): indica o volume (em contentores) a carregar na paragem j, na concentração 

capcais(j): indica a capacidade de cais da paragem j (em m3) 

 vg(i,k): paragem visitada na posição k (ordem de visita das paragens), na viagem i 

 d(i,j): distância em quilómetros entre a paragem i e a paragem j. 

Heurística Viagens Imobiliza 

Passo 0: 

Inserir solução inicial que deve conter as viagens, paragens servidas em cada viagem e a 

tipologia do veículo, assim como a informação sobre o tipo de viagem (imobilizada, só de 

dispersão ou só de concentração).  

i = 1         //inicialização do processo 

Passo 1: 

Se imob (i) = 1 então j = 1 e ir para passo 2 ver se viagem i é imobilizada 

Cc, se i = nviagens então FIM 

      Cc, i = i + 1 e voltar ao passo 1 
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Passo 2: 

Se imob (j) = 0 então seguir para o passo 3 //ver se viagem j é não imobilizada 

Cc, se i = j = nviagens então FIM 

       Cc, se j = nviagens então i = i +1 e voltar ao passo 1 

             Cc, j = j + 1 e voltar ao passo 2 

Passo 3: 

Se nparimob (j) = “Disp” então q = 1, p = 1 e seguir para o passo 4 //ver se viagem j é de 
dispersão ou concentração 

Cc, q = nparimob (i) + 1, p = 1 e seguir para o passo 5 

 

Passo 4: 

Repetir 

     //Atribuir paragens às variáveis vr1, vrc, vr2, vs1, vsc e vs2 para testar as trocas 

vr1 = vg(i, q) 

vrc = vg(i, q + 1) 

vr2 = vg(i, q + 2) 

vs1 = vg(j, p) 

vsc = vg(j, p + 1) 

vs2 = vg(j, p + 2) 

 

Se capCais (vrc) ≥ veículo (i) e capCais (vsc) ≥ veículo (i) então capvec1 = 0 e capvec2 = 0 
e seguir para o passo 6 //analisar se cais das paragens vrc e vsc podem receber novos veículos 

Cc, se q = nparimob (i) + 1 então q = 1 , p = p + 1 e seguir para passo 7 

      Cc, q = q + 1 e seguir para passo 7 

 

Passo 6: 

//Cálculo do volume transportado na viagem i 

k = 2 

Repetir 

 capvec1 = capvec1 + disp (vg(i,k)) 

k = k + 1 

Até que k = nparimob (i) + 1 
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//Cálculo do volume transportado na viagem j 

k = 2 

Repetir 

 capvec2 = capvec2 + disp (vg(j,k)) 

k = k + 1 

até que k = npar (j) + 1 

 

//Cálculo do volume transportado nas viagens i e j depois da troca de paragens 

capvec1 = capvec1 - disp(vrc) + disp(vsc) 

capvec2 = capvec2 - disp(vsc) + disp(vrc) 

 

Se capvec1 ≤ capCais(veiculo(i)) e capvec2 ≤ capCais(veiculo(j)) então seguir para o passo 
8 //Analisar se os veículos das viagens i e j suportam os novos volumes transportados 

Cc, Se q = nparimob (i) + 1 então q = 1, p = p + 1 e seguir para o passo 7 

       Cc, q = q + 1 e seguir para o passo 7 

 

Passo 8: 

Se d(vr1, vsc) + d(vsc, vr2) + d(vs1,vrc) + d(vrc, vs2) - d(vr1, vrc) - d(vrc, vr2) - d(vs1, vsc) 
- d(vsc, vs2) ≤ 0 então vg(i, q + 1) = vsc e vg(j, p + 1) = vrc e q = 1 e p = 1 e seguir para o 
passo 7 //Analisar se há ganhos de km com a troca e trocar em caso afirmativo 

Cc, se q = nparimob (i) +1 então q = 1, p = p + 1 e seguir para o passo 7 

      Cc, q = q + 1 e seguir para o passo 7 

 

Passo 7: 

Até que q = nparimob (i) + 1 e p = npar (j) 

 

Se j = i = nviagens então FIM 

Cc, se j = nviagens então i = i + 1 e volta ao passo 1 

      Cc, j = j + 1 e volta ao passo 2 
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Passo 5: 

//Atribuir paragens às variáveis vr1, vrc, vr2, vs1, vsc e vs2 para testar as trocas  

Repetir 

vr1 = vg(i, q) 

vrc = vg(i, q + 1) 

vr2 = vg(i, q + 2) 

vs1 = vg(j, p) 

vsc = vg(j, p + 1) 

vs2 = vg(j, p + 2)             

 

Se capCais (vrc) ≥ veículo (j) e capCais (vsc) ≥ veículo (i) então capvec1 = 0 e capvec2 = 0 
e seguir para o passo 9 //analisar se cais pode receber novos veículos 

Cc, se q = npar (j) então q = nparimob (i) + 1, p = p + 1 e seguir para passo 10 

       Cc, q = q + 1 e seguir para passo 10 

 

Passo 9: 

//Cálculo do volume transportado na viagem i 

k = nparimob (i)+1 

Repetir 

 capvec1 = capvec1 + conc (vg(i,k)) 

k = k + 1 

Até que k = npar (i) + 1 

//Cálculo do volume transportado na viagem j 

k = 2 

Repetir 

 capvec2 = capvec2 + conc (vg(j,k)) 

k = k + 1 

Até que k = npar (j) + 1 
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//Cálculo do volume transportado nas viagens i e j depois da troca de paragens 

capvec1 = capvec1 - conc(vrc) + conc(vsc) 

capvec2 = capvec2 - conc(vsc) + conc(vrc) 

 

Se capvec1 ≤ capCais(veículo(i)) e capvec2 ≤ capCais(veículo(j)) então seguir para o passo 
11 //Analisar se os veículos das viagens i e j suportam os novos volumes transportados 

Cc, se q = npar (j) então q = nparimob (i) + 1, p = p + 1 e seguir para o passo 10 

      Cc, q = q + 1 e seguir para o passo 10 

 

 

Passo 11: 

Se d(vr1, vsc) + d(vsc, vr2) + d(vs1,vrc) + d(vrc, vs2) - d(vr1, vrc) - d(vrc, vr2) - d(vs1, vsc) 
- d(vsc, vs2) ≤ 0 então vg(i, q + 1) = vsc e vg(j, p + 1) = vrc e q = 1 e p = 1 e seguir para o 
passo 10 //Analisar se há ganhos de km com a troca e trocar em caso positivo 

Cc, se q = npar (j) então q = nparimob (i) + 1, p = p + 1 e seguir para o passo 10 

      Cc, q = q + 1 e seguir para o passo 10 

 

Passo 10: 

Até que q = npar (i) e p = npar (j) + 1 

 

Se j = i = nviagens então FIM 

Cc, se j = nviagens então i = i + 1 e volta ao passo 1 

      Cc, j = j + 1 e volta ao passo 2 
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 A.II - Dados do problema 
 

Designação 
Dispersão 

(Contentores) 
Concentração 
(Contentores) 

Capacidade  
cais (m3) 

3700 S J MADEIRA 13 10 45 
3720 O AZEMÉIS 10 10 45 
3730 VALE DE CAMBRA 7 7 45 
3880 OVAR 7 7 45 
3885 ESMORIZ 6 6 45 
4000 PORTO 13 0 23 
4100 PORTO 8 0 45 
4150 PORTO 0 0 23 
4200 PORTO 16 0 45 
4400 VN GAIA 14 9 90 
4405 VALADARES 13 7 45 
4415 CARVALHOS 8 8 45 
4420 GONDOMAR 0 10 45 
4430 VN GAIA 0 0 23 
4435 RIO TINTO 0 10 45 
4440 VALONGO 0 7 45 
4445 ERMESINDE 0 0 45 
4450 MATOSINHOS 0 9 23 
4460 MATOSINHOS 7 5 45 
4480 VILA DO CONDE 0 8 45 
4490 PÓVOA DO VARZIM 0 8 45 
4500 ESPINHO 7 8 45 
4520 SM DA FEIRA 13 8 45 
4535 LOUROSA 9 12 45 
4540 AROUCA 10 10 45 
4550 CASTELO DE PAIVA 7 6 45 
4560 PENAFIEL 7 8 23 
4575 ENTRE OS RIOS 5 0 45 
4580 PAREDES 12 8 90 
4590 P FERREIRA 7 8 45 
4600 AMARANTE 16 9 45 
4610 FELGUEIRAS 7 7 45 
4615 LIXA 5 9 45 
4620 LOUSADA 7 8 45 
4630 M CANAVESES 8 9 45 
4640 BAIÃO 8 7 45 
4660 RESENDE 6 6 45 
4690 CINFÃES 8 8 45 
4700 BRAGA 27 27 90 
4720 AMARES 6 0 45 
4730 VILA VERDE 6 7 45 
4740 ESPOSENDE 7 6 45 
4750 BARCELOS 12 12 45 
4760 VN FAMALICÃO 15 15 45 
4765 RIBA DE AVE 6 6 45 
4775 NINE 5 0 45 
4780 SANTO TIRSO 10 12 45 



Instituto Superior de Economia e Gestão 

 

Mestrado de Decisão Económica Empresarial 2010/2011 

 

32 

Designação 
Dispersão 

(Contentores) 
Concentração 
(Contentores) 

Capacidade 
Cais (m3) 

4785 TROFA 8 8 45 
4800 GUIMARÃES 27 12 45 
4815 C VIZELA 6 6 23 
4820 FAFE 7 7 45 
4830 POVOA DE LANHOSO 7 3 45 
4850 VIEIRA DO MINHO 9 8 45 
4860 CABECEIRAS DE BASTO 7 7 45 
4870 RIBEIRA DE PENA 4 4 45 
4880 MONDIM DE BASTO 5 5 45 
4890 CELORICO DE BASTO 7 7 45 
4900 V CASTELO 11 10 45 
4905 BARROSELAS 5 0 45 
4910 CAMINHA 5 8 45 
4930 VALENÇA 9 7 90 
4940 PAREDES DE COURA 7 7 45 
4950 MONÇÃO 4 8 23 
4960 MELGAÇO 6 6 23 
4980 P.da Barca-(4970 A. 
Valdevez) 

8 4 45 

4990 PONTE DE LIMA 7 7 45 
 

 

 


