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Resumo: O presente trabalho descreve um algoritmo genético para solucionar o problema de roteamento de 

veículos capacitados (PRVC), utilizando uma representação cromossômica baseada em ordem, aplicando os 

cromossomos em métodos distintos de crossover, seleção, mutação e eletismo. A solução foi implementada 

através da linguagem de programação Java, utilizando algumas instâncias específicas para o problema, 

encontradas na biblioteca CVRPLIB para avaliação e validação dos resultados obtidos pelos experimentos 

realizados, apresentados neste trabalho. 
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Abstract: This paper describes a genetic algorithm to solve the routing problem of capacitated vehicles 

(PRVC) using a chromosome-based representation order, applying the chromosomes in different crossover 

methods, selection, mutation and elitism. The solution was implemented through the Java programming 

language, using some specific instances for the problem, found in the CVRPLIB library for evaluation and 

validation of the results obtained by the experiments performed, presented in this paper. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A logística é um dos setores em que as organizações mais privilegiam devido ao fato 

de que tal setor provoca um impacto financeiro relevante ao faturamento das organizações. De 

acordo com Barth (2012) os custos com o transporte equivalem a 14,75% do custo logístico 

total em determinada empresa brasileira e que tais custos tem uma relação direta com o preço 

final dos produtos comercializados e refletem uma estimativa nacional. Nesse contexto, 

observa-se um crescimento no estudo de técnicas que proporcionam a diminuição dos gastos 

referente ao transporte. Para Manguino (2013), o tema de roteamento de veículos é bastante 

estudado e tem grande relevância justamente por está diretamente relacionado à logística, 

transporte e toda a cadeia de suprimentos. 

 Dantzig e Ramser propuseram o problema de roteamento de veículos em 1959 como 

uma variante do problema do caixeiro viajante. O problema é considerado um dos mais
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 importantes e estudados na área de otimização combinatória. Para Suárez e Anticona (2010) 

desde a origem até os dias atuais diversas soluções com diferentes abordagens foram 

propostas, tanto abordagens heurísticas como exatas, ressaltando ainda que tais soluções 

evoluíram proporcionando excelentes resultados para a comunidade. 

 De acordo com Bittencourt (2010), o problema de roteamento de veículos pode ser 

descrito como um problema de planejar a entrega ou um conjunto de rotas ótimas, levando em 

consideração que uma rota é composta por veículos que partem e retornam de um ou vários 

depósitos, passando por cidades ou clientes geograficamente dispersos e estando sujeito a um 

conjunto de restrições. 

 O problema de roteamento de veículos faz parte da classe de problemas NP-Hard, 

sendo assim existem soluções exatas que propõem rotas ótimas, mas dependendo do contexto 

onde é aplicado, mais especificamente do tamanho da entrada de dados que o algoritmo deve 

levar em consideração, o tempo de execução pode ser inviável. A partir de então surge a 

alternativa de utilização de meta-heurísticas, que tem o objetivo de otimizar as rotas sem a 

garantia de indicar uma solução ótima, mas oferecendo uma solução aproximada em um 

tempo de execução viável. 

 O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo propor a implementação de uma 

meta-heurística bioinspirada, conhecida por algoritmo genético, ressaltando que tal 

abordagem é caracterizada pela busca e evolução das soluções, que são baseadas na teoria da 

evolução proposta pelo botânico Charles Darwin em meados da década de 1850. Os 

algoritmos genéticos são bastante utilizados em problemas de otimização combinatória e 

geralmente oferecem resultados bons e viáveis. 

2. PROBLEMA DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS 

O problema de roteamento de veículos (PRV) foi proposto por Dantzig e Ramser em 

1959 como uma variante para o problema do caixeiro viajante. Gandelman (2007) afirma que 

o PRV é um termo generalizado que representa uma classe de problemas em que o objetivo 

principal é determinar rotas para uma frota de veículos que partem de um ou mais pontos, 

conhecidos por depósitos, para satisfazer uma determinada demanda de clientes 

geograficamente dispersos, respeitando algumas restrições. 

Nesse contexto, Costa (2012) descreve o problema de roteamento de veículos (PRV) 

da seguinte forma: 
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O problema de roteamento de veículos (PRV) pode ser modelado por meio de um 

grafo G = (V, A), completo e não direcionado, formado por um conjunto V de N 

vértices e um conjunto A de arestas, sendo V = {1, 2, ..., N} e A = {(i, j)| i, j ∈ V, i ≠ 

j}, respectivamente. Neste caso, o conjunto V possui N vértices, que representam os 

clientes e o depósito, em que o depósito possui índice igual a 1. O conjunto A de 

arestas representa as ligações entre os vértices. Cada cliente possui uma demanda Qi 

associada a ele. Além disso, para cada uma das arestas (i, j), há um custo de viagem 

Cij associado, que é equivalente à distância entre os dois clientes i e j. 

 Conforme destacam Kramer, Subramanian e Penna (2016), devido à complexidade de 

resolução, o problema de roteamento de veículos (PRV) é considerado NP-Hard, ou seja, não 

existem métodos exatos que solucionam o problema em tempo polinomial devido ao fato de 

que a dificuldade para encontrar uma solução ótima cresce exponencialmente à medida que a 

quantidade de clientes aumenta. 

2.1 VARIANTES DO PROBLEMA DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS (PRV) 

Através da dinamização da logística, surgiram diversas variantes para o problema de 

roteamento de veículos. Gandelman (2007) ressalta que é através de pequenas modificações 

no problema original, inserção de novas restrições, que originam outros problemas. Na Tabela 

1 estão descritos de maneira sucinta alguns problemas de roteamento de veículos. 

Tabela 1 Problemas de roteamento de veículos 

Problema Restrições 

Problema de roteamento de veículos 

capacitados 

Cada rota deve ser composta por um único 
centro de distribuição, a capacidade dos 
veículos é limitada, um cliente deve ser 
atendido integralmente por um único veículo. 

Problema de roteamento de veículos com 

frota heterogênea 

Possui todas as restrições do PRV básico com a 
adição da restrição de que a frota de veículos 
pode possuir capacidades diferentes. 

Problema de roteamento de veículos com 

multi-depósito 

Vários depósitos podem fazer parte da rota e 
consequentemente servir o cliente, ao 
contrário do PRV básico que em sua descrição, 
dispõe de um único depósito para satisfazer 
todas as rotas. 

Problema de roteamento de veículos com 

janelas de tempo 

Consiste no PRV básico composto pela 
restrição de intervalo de tempo de 
atendimento. 
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Problema de roteamento de veículos com 

divisão e entrega 

A restrição de que um cliente deve ser 
atendido integralmente por um único veículo é 
relaxada, ou seja, vários veículos podem 
realizar atendimento em um mesmo cliente. 

 

Fonte: O autor (2016) 

 Existem diversas variantes de problemas de roteamento de veículos, cada variante é 

composta por restrições particulares, ou até mesmo algumas restrições de variantes bases são 

relaxadas e geralmente definem um contexto problemático a ser solucionado dentro da 

logística. 

3. ABORDAGENS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA 

Diversas abordagens estão sendo utilizadas para solucionar problemas de roteamento 

de veículos, algoritmos exatos, heurísticas e meta-heurísticas são abordagens comumente 

utilizadas, algumas dessas abordagens serão descritas nesta seção. 

3.1 ALGORITMOS EXATOS 

As abordagens exatas foram dividias por Laporte (1992 apud Bittencourt, 2010, p. 18) 

em três grandes categorias: métodos de busca direta em árvores, programação dinâmica e 

programação linear inteira, tais abordagens retornam soluções ótimas, porém devido à 

complexidade do algoritmo, o tempo de execução da solução torna o algoritmo inviável para 

diversos casos práticos. 

A técnica de programação dinâmica ou otimização recursiva, segundo Campello 

(2002) é uma abordagem exata bastante utilizada em problemas de otimização combinatória. 

É aplicada em problemas no qual uma solução ótima é construída através de soluções ótimas 

previamente calculadas, com a função de evitar recálculos. 

Branch and Bound é um algoritmo utilizado para encontrar soluções ótimas com 

destaque em problemas de otimização combinatória. Consiste na criação de uma árvore de 

possibilidades com a eliminação de candidatos que não atendem aos requisitos da solução ou 

que não atendem algum tipo de restrição aplicado ao problema. 
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3.2 HEURÍSTICAS E META-HEURÍSTICAS 

Uma heurística pode ser definida como uma solução que retorna resultados em tempo 

aceitável, mas não garante que seja uma solução ótima. Para Bueno (2009), os métodos 

heurísticos podem ser considerados “buscas cegas”, devido ao fato de que geralmente as 

heurísticas são implementadas computacionalmente sem a necessidade de um conhecimento 

especializado. 

As meta-heurísticas fazem parte de uma classe de heurísticas diferentes e possuem 

uma série de implementações que realizam o controle de paradas distantes de soluções ótimas. 

Bittencourt (2010) afirma que geralmente as meta-heurísticas são compostas por 

procedimentos aleatórios, com o objetivo de explorar zonas distintas e oferecer soluções 

diversificadas. 

3.2.1 Simmulated Anneling 

Segundo Sousa Júnior (2007), os algoritmos de Simmulated Anneling surgiram em 

1983 através de Kirkpatrick que se baseou nos estudos de Metrópolis, que por sua vez, 

introduziu um método numérico simples que representava um conjunto de átomos em 

equilíbrio a uma determinada temperatura, utilizando como analogia ao processo de 

recozimento da metalurgia. Neste processo a temperatura do metal era elevada, forçando os 

átomos a vibrarem violentamente e logo em seguida esfriando para que os átomos atinjam 

padrões estáveis. 

Gandelman (2007) afirma que o simmulated anneling é um procedimento de busca 

onde todo movimento de melhoria são aceitos e também são permitidos movimentos que 

pioram o valor da função objetivo de acordo com determinada probabilidade, evitando que o 

procedimento retorne somente soluções ótimas locais. 

3.2.2 Busca Tabu 

A busca tabu é um procedimento heurístico proposto por Fred Glover em 1986 para 

resolver problemas de otimização combinatória. Gandelman (2007) explica que a busca tabu é 

uma técnica que utiliza alguns conceitos de Inteligência Artificial e é utilizada para guiar o 

procedimento da busca local à procura de uma solução ótima. Neste sentido, Sousa Júnior 

(2007) afirma que a ideia básica do algoritmo é evitar que a busca por soluções ótimas fiquem 

restritas a uma busca local. 
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A busca tabu é uma técnica amplamente utilizada em problema de otimização 

combinatória e Gandelman (2007) confirma que tal abordagem tem se mostrado como uma 

técnica muito promissora através de inúmeras aplicações com implementações bem sucedidas. 

3.2.3 Colônia de Formigas 

Segundo Sousa Júnior (2007) a meta-heurística colônia de formigas foi introduzida 

por Dorigo e Caro em 1999 e faz parte de um desenvolvimento natural dos algoritmos de 

formiga propostos por Dorigo em 1992 para solucionar o problema do caixeiro viajante. 

A técnica é baseada no comportamento que as formigas de diversas espécies têm ao 

tentar encontrar os caminhos mais curtos entre o formigueiro e uma determinada fonte de 

alimento. Esse comportamento chama a atenção devido ao fato de que é comprovado 

cientificamente que diversas espécies de formigas são cegas, ou seja, não existe nenhum tipo 

de pista visual para encontrar um determinado caminho. Tal ação é geralmente estimulada 

através de uma substancia química chamada feromônio (substância que se pode cheirar). 

Souza Júnior (2007) explica que, em problemas de otimização que o formigueiro se 

defronta, cada formiga é capaz de gerar um caminho, porém para encontrar uma solução 

ótima é necessário realizar diversos cruzamentos entre as soluções obtidas. 

3.2.4 Meta-heurística GRASP 

O termo GRASP é uma simplificação de Greedy Randomized Adaptive Search 

Procedure, tal técnica segundo Gandelman (2007), surgiu em meados da década de 80 e 

consiste em um processo de múltiplos inícios onde cada passo realiza a construção de uma 

solução inicial e a busca de melhorias na solução inicialmente encontrada. 

Oliveira (2015) explica que o algoritmo GRASP constrói uma solução inicial baseado 

em três tipos de geração: Gulosa, aleatória e adaptativa. Após a geração da solução inicial o 

procedimento é de uma busca local para encontrar soluções melhores que a gerada 

inicialmente. 

A técnica é considerada uma busca adaptativa que utiliza um paradigma guloso 

aleatório. Rocha (2013) afirma que abordagens aleatórias conseguem obter soluções 

diversificadas, eliminando o risco que encontrar soluções ótimas locais, porém no geral, as 

soluções encontradas são ruins, para isso a técnica GRASP utiliza um paradigma guloso, que 

tendem a gerar melhores soluções, mas sem diversificação unido a soluções diversificadas e 

aleatórias. 
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3.2.5 Algoritmos Genéticos 

Os algoritmos genéticos foram propostos por John Holland em meados dos anos 60 e 

são exemplos de meta-heurísticas, são considerados algoritmos evolucionários, tendo em vista 

que o algoritmo consiste em uma busca baseada na teoria da evolução natural. Linden (2012) 

explica que nos algoritmos genéticos as populações de indivíduos que são submetidos a vários 

processos de manipulação também conhecidos por operadores, como: seleção, recombinação 

(crossover) e mutação. Tais operadores utilizam uma função de aptidão para gerar novos 

indivíduos e evoluir uma solução. 

Para obter um conhecimento prévio do funcionamento do algoritmo, alguns conceitos 

devem ser definidos, os mesmos estão listados na Tabela 2. 

Tabela 2 Conceitos básicos para o algoritmo genético 

Expressão Conceito 

Aptidão 

Representa o quanto um determinado indivíduo (cromossomo) 

está apto ao ambiente que o mesmo foi imposto, ou seja, a 

qualidade da solução. 

Cromossomo 
É uma cadeia de bits ou números inteiros que representam uma 

solução para o problema. 

Crossover ou reprodução 
É o processo responsável pelo cruzamento de dois ou mais 

cromossomos, com o objetivo de produzir novos indivíduos. 

Elitismo 

É o processo que mantem uma boa solução para as gerações 

seguintes, é realizado uma cópia idêntica do indivíduo e inserido 

na nova população. 

Fenótipo É o cromossomo que ainda se encontra codificado. 

Geração 
Indica o processo completo do algoritmo genético que gera uma 

determinada população. 

Gene 
É a representação de cada parâmetro do cromossomo de acordo 

com o alfabeto utilizado (bit, inteiro, string, real, etc). 

Mutação 
Responsável pela diversificação das soluções, a mutação é um 

procedimento que faz alterações diretas no cromossomo. 

População 
Conjunto de indivíduos (cromossomos) a ser utilizados na 

solução do problema. 

Seleção 

É o processo em que determinados indivíduos de uma população 

serão escolhidos com o objetivo de realizar a reprodução entre 

tais indivíduos. 
 

Fonte: O autor (2016) 
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O funcionamento básico do algoritmo genético é descrito na Figura 1: 

Figura 1 Funcionamento básico do algoritmo genético 

 

Fonte: Adaptado de Sousa Júnior apud Miranda (2007) 

Na literatura são listados diversos métodos de operações para os algoritmos genéticos. 

Para a seleção de indivíduos os métodos mais comuns são: seleção por torneio, onde um 

grupo de indivíduos são escolhidos aleatoriamente e logo após realizado o cálculo da função 

de aptidão, são escolhidos os melhores indivíduos; seleção por roleta, onde cada indivíduo 

tem uma probabilidade pré-determinada de ser selecionado de acordo com sua aptidão ao 

ambiente imposto. Além disso, Linden (2012) afirma que existem inúmeros métodos na 

literatura que são utilizados para os processos de seleção, cruzamento e mutação e o 

desempenho de cada método varia de acordo com o ambiente ao qual ele é submetido. 

Em sua pesquisa, Viana (2010) demonstra que os algoritmos genéticos são ferramentas 

que podem ser úteis quando aplicadas a problemas de otimização que podem ser 

representados por cromossomos baseados em ordem, gerando boas soluções e em um tempo 

de processamento viável. 

4. ABORDAGEM PROPOSTA PARA SOLUCIONAR O PRVC 

O algoritmo proposto neste trabalho é uma meta-heurística. Tal abordagem foi 

escolhida levando em consideração a classe de complexidade do problema e o objetivo de 

alcançar bons resultados, mais especificamente utilizou-se um algoritmo genético com a 

representação cromossômica baseada em ordem. 
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Para a modelagem da solução utilizou-se a linguagem de modelagem UML, através da 

ferramenta Astah
4
 para criar um diagrama de classes com o objetivo de facilitar e organizar a 

implementação da solução. No diagrama foram criadas quatro classes: Cromossomo, 

População, AlgoritmoGenetico e Ambiente, conforme a Figura 2. 

Figura 2 Diagrama de classes da solução proposta 

 

Fonte: O autor (2016) 

Cada classe do diagrama na Figura 2 é composta por métodos e/ou atributos. A classe 

Ambiente representa o ambiente em que a população estará inserida, tal classe possui alguns 

atributos como: taxa_mutacao, taxa_eletismo, capacidade_veiculos, quantidade_veiculos, 

distanciaC e pesos, que representam respectivamente a probabilidade de mutação que cada 

cromossomo pode sofrer durante o processo de evolução, a probabilidade de ocorrer o 

elitismo, que é um procedimento que garante a sobrevivência da solução com melhores 

condições para a próxima população, a capacidade de todos os veículos disponíveis para a 

formalização da rota, a quantidade de veículos disponíveis, a distância representada por uma 
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matriz com a distância que cada cliente possui para qualquer outro cliente do problema e os 

pesos das solicitações de cada cliente. 

A classe População é composta pelos atributos: indivíduos, qt_individuos e geracao, 

quer representam respectivamente todos os indivíduos que fazem parte da determinada 

população, a quantidade de indivíduos da população e a geração da população em questão, 

ressaltando que o atributo geracao servirá como critério de parada do algoritmo e para fins de 

organização e conhecimento das taxas de evolução. 

A classe Cromossomo representa os indivíduos da solução e é composta pelos 

atributos dna como uma lista de inteiros, aptidao_dist e aptidão_cars do tipo double, tais 

atributos representam respectivamente a solução codificada para o problema e o quanto a 

solução é boa levando em consideração todas as restrições impostas pelo ambiente, o atributo 

qt_restricoes representa a quantidade de restrições não respeitadas por determinado 

cromossomo e serve para parametrizar a qualidade do cromossomo no ambiente ao qual ele 

foi imposto. 

A classe AlgoritmoGenetico é composta pelos métodos correspondentes aos processos 

impostos pela abordagem da meta-heurística Algoritmo Genético. 

4.1 REPRESENTAÇÃO DO CROMOSSOMO 

Para obter boas soluções, facilitar o processo de decodificação de solução, crossover, 

mutação o esquema de representação do cromossomo utilizado neste trabalho foi com 

representação cromossômica baseada em ordem. 

A representação do cromossomo adotado consiste em um ArrayList representando a 

ordem das requisições a serem atendidas para formulação da rota através do algoritmo de 

decodificação. 

O ArrayList é composto de números inteiros para representação da ordem, sendo que o 

número 0 representa o depósito e os demais números à ordem da requisição que será atendida, 

conforme exemplificado na Figura 3. 

Figura 3 Exemplo de representação cromossômica do algoritmo genético proposto 

 

Fonte: O autor (2016) 
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4.2 DECODIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO 

Para a decodificação da solução foi implementado um algoritmo que tem como 

parâmetro o cromossomo. O cromossomo é dividido em várias partes, sendo que o ponto de 

divisão é representado pelo número inteiro “0”, que por sua vez, representa o depósito. As 

faixas de requisições representam um conjunto de rotas para a solução. 

Figura 4 Exemplo de decodificação do cromossomo 

 

Fonte: O autor (2016) 

A Figura 4 mostra um exemplo de decodificação de um cromossomo. Conforme 

explicado anteriormente, cada gene é uma requisição representada por um número inteiro, 

ressaltando que uma requisição aparece uma única vez na solução. 

Figura 5 Exemplo de um cromossomo decodificado 

 

Fonte: O autor (2016) 
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Cada requisição representa um único cliente, na Figura 5 é exemplificado um 

cromossomo após a fase de decodificação como uma solução para PRV. O cromossomo 

decodificado é representado através de um grafo, onde os círculos representam os nós do 

grafo, que por sua vez representam um cliente em determinada coordenada, as setas 

representam as arestas do grafo direcionado e para o problema indica o próximo cliente a ser 

visitado por determinado veículo. Os números inteiros representam os clientes, sendo que o 

número 0 conforme abordado anteriormente é o ponto de distribuição (depósito). 

4.3 ABORDAGEM PARA AVALIAÇÃO DOS CROMOSSOMOS 

Foram implementados três funções de avaliação com o objetivo de validar e avaliar 

características específicas do cromossomo. A primeira função de avaliação foi criada com o 

intuito de verificar a validade do cromossomo para a restrição na capacidade dos veículos e ao 

atendimento integral a um determinado cliente, neste trabalho optou-se por utilizar a 

indicação explícita do início e fim de uma rota especificando através de requisições para o 

depósito, por esse motivo é necessário que tenha algum tipo de avaliação para validar se um 

determinado cromossomo é capaz de sobreviver ao ambiente imposto, ou seja, se o 

cromossomo obedece todas as restrições estabelecidas. Caso o cromossomo seja considerado 

inapto nessa etapa de avaliação, um procedimento de recuperação do cromossomo é 

executado, nesse caso uma rota poderá ser dividida em várias outras rotas com o objetivo de 

atender a restrição imposta. 

Na segunda função de avaliação, foi implementado um procedimento para calcular a 

distância total a ser percorrida pela solução. Tal avaliação será considerada o primeiro fator 

fitness do cromossomo, levando em consideração que o problema solicita a minimização da 

distância total das rotas da solução. 

A terceira função de avaliação foi criada com o objetivo de verificar a quantidade de 

veículos necessários para a rota, através da primeira função de avaliação é possível ter a 

certeza de que cada rota pode ser abordada por um único veículo. Como o problema requer 

que minimize a quantidade total de veículos utilizados no conjunto de rotas, tal critério será 

utilizado como desempate caso duas ou mais soluções tenham a mesma distância total de 

todas as rotas a serem percorridas. 
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4.4 ABORDAGEM PARA REPRODUÇÃO DOS CROMOSSOMOS 

Na literatura é possível encontrar inúmeros métodos para realizar o crossover 

(cruzamento) dos cromossomos da população, optou-se por utilizar três dos métodos mais 

utilizados para trabalhar com representações cromossômicas baseadas em ordem. 

 Crossover OX: No método de crossover OX são escolhidos dois pontos de corte p1 e 

p2 nos dois cromossomos, gerando dois novos indivíduos a partir da união desses dois 

cromossomos, conforme exemplificado na Figura 6. 

Figura 6 Exemplo de crossover OX 

 

Fonte: Obitko (2016) 

 Crossover PMX: No método de crossover PMX é escolhido um único ponto de corte 

p1 nos dois cromossomos, gerando dois novos indivíduos a partir da união dos 

cromossomos ancestrais, conforme exemplificado na Figura 7. 

Figura 7 Exemplo de crossover PMX 

 

Fonte: Obitko (2016) 

 Crossover CX: No método de crossover CX um novo indivíduo é gerado a partir de 

cópias com tamanhos aleatórios dos cromossomos ancestrais, conforme exemplificado 

na Figura 8. 

Figura 8 Exemplo de crossover CX 

 

Fonte: Obitko (2016) 
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A abordagem de reprodução utilizada tem fundamental importância no resultado final 

do algoritmo, pois o método de crossover pode influenciar diretamente o desempenho do 

algoritmo, tanto em resultados de tempo computacional e qualidade da solução, neste trabalho 

alguns experimentos realizados comprovam tal afirmação. 

4.5 ABORDAGEM PARA SELEÇÃO DOS CROMOSSOMOS 

Neste trabalho, implementou-se três operadores para realizar o processo de seleção dos 

cromossomos, é possível encontrar na literatura diversos métodos para realizar tal 

procedimento, com o objetivo de realizar uma seleção para logo após realizar o cruzamento e 

formar uma nova população. Optou-se por utilizar dois métodos comumente utilizados em 

algoritmos genéticos, independentemente do tipo de representação cromossômica e 

implementou-se uma nova abordagem de caráter totalmente aleatório. 

 Seleção por roleta: O método de seleção por roleta conforme exemplificado na Figura 

9, simula o funcionamento de uma roleta viciada para uma determinada população, é 

realizado o somatório das avaliações de todos os indivíduos que fazem parte da 

determinada população, ao final do processo é atribuído a cada indivíduo um 

probabilidade de escolha proporcional à sua avaliação. 

Figura 9 Exemplo de seleção por roleta 

 

Fonte: Pozo et al. (2016) 

 

 Seleção por torneio: O método de torneio, conforme a nomenclatura sugere, consiste 

em realização de seleção de uma série de indivíduos da população e aplicar um 

processo de comparação para obter os mais adequados, neste trabalho o método de 

comparação está relacionado a avaliação do indivíduo no ambiente a qual ele foi 
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aplicado, ou seja, os melhores indivíduos, serão obtidos após uma seleção aleatória. 

Para o método de seleção por torneio é atribuído um parâmetro que representa a 

quantidade de indivíduos que participarão do torneio, no presente trabalho optou-se 

por escolher um terço mais dois dos indivíduos da população. A Figura 10 representa 

o trecho do código fonte do algoritmo implementado neste trabalho que estabelece a 

quantidade de indivíduos que serão selecionados e a escolha aleatória de tais 

indivíduos na população. 

Figura 10 Trecho do método seleção por torneio 

 

Fonte: O autor (2016) 

 Seleção aleatória: O método de seleção aleatório implementado neste trabalho, teve o 

objetivo de aumentar a probabilidade de encontrar soluções ótimas que não sejam 

locais, ou seja, diversificar a solução e a formação das rotas indicadas. A Figura 11 

representa a implementação do método, a função retornará apenas dois cromossomos 

de toda a população e logo após a seleção os indivíduos serão submetidos a um 

processo de cruzamento para gerar dois novos indivíduos para a formação de uma 

nova população. 

Figura 11 Método de seleção aleatória 

 

Fonte: O autor (2016) 
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 A seleção dos cromossomos para a formalização de um nova população tem um 

impacto relevante na qualidade das soluções, pois tais métodos são responsáveis 

principalmente pela busca de novos caminhos e a diversificação de soluções. 

4.6 ABORDAGEM PARA MUTAÇÃO DOS CROMOSSOMOS 

 A operação de mutação tem o objetivo de realizar alterações no código do 

cromossomo, com critérios de aleatoriedade, segundo Pozo et al. (2016), tal operação é 

importante pelo fato de que assegura ao algoritmo que a probabilidade de se chegar a qualquer 

ponto de uma solução não será zero. 

 Foram implementados duas funções distintas para a realização de mutações nos 

cromossomos de uma determinada população. Uma função de mutação por troca aleatória, 

como representada na Figura 12, que basicamente realiza a troca entre pares aleatórios de 

genes do cromossomo, alterando a ordem no qual um cliente será atendido, aplicado a uma 

probabilidade de mutação estabelecida nas restrições do ambiente. 

 

Figura 12 Método de mutação por troca aleatória 

 

Fonte: O autor (2016) 

A segunda função de mutação implementada tem o objetivo de inverter os valores de 

um determinado cromossomo, para aumentar o espaço de busca. A Figura 13 demonstra a 

implementação de tal procedimento abordado neste trabalho, destaca-se que a probabilidade 

desse tipo de mutação diminui, evitando também a probabilidade de perder boas soluções. 
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Figura 13 Método de mutação reversa 

 

Fonte: O autor (2016) 

Destaca-se que a probabilidade de mutação deve ser um valor baixo, pois caso 

contrário, o algoritmo genético pode ser comparado à outra técnica chamada random walk, 

onde as soluções para o problema submetido é encontra de forma totalmente aleatória, sem 

considerar informações passadas em gerações anteriores. Alguns experimentos realizados no 

trabalho demonstram e confirmam a afirmação em questão. 

5. RESULTADOS COMPUTACIONAIS 

A solução foi implementada através da linguagem de programação JAVA
5
 e para 

validação e avaliação da estratégia proposta realizou-se experimentos comparando os 

resultados com os melhores encontrados na literatura para as instâncias de Algerat de 1995 e 

Christofides, Mingozzi e Toth de 1979, que podem ser encontradas na biblioteca CVRPLIB
6
. 

Nesses experimentos, utilizaram-se as seguintes configurações de hardware: processador Intel 

Core i7-5500U CPU @ 2.40GHz; 8 GB de memória RAM; Sistema Operacional Windows 10 

Pro 64 Bits. 

 O primeiro experimento realizado, conforme demonstrado na Figura 14, teve o 

objetivo de realizar uma análise da taxa de evolução das soluções a cada geração de uma 

população, foram obtidos excelentes resultados neste experimento, levando em consideração 

que o algoritmo encontrou a solução ótima na geração de número 2011, a qual está 

                                                           
5
 Site oficial da linguagem de programação Java (www.java.com). 

6
 CVRPLIB é uma biblioteca contendo instancias com os melhores resultados encontrados na literatura para o 

problema de roteamento de veículos capacitados, pode ser acessada através do seguinte link: http://vrp.atd-
lab.inf.puc-rio.br/index.php/en 

www.java.com
http://vrp.atd-lab.inf.puc-rio.br/index.php/en
http://vrp.atd-lab.inf.puc-rio.br/index.php/en
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disponibilizada na biblioteca CVRPLIB, para isso utilizou-se os parâmetros informados na 

Tabela 3 no algoritmo genético: 

Tabela 3 Parâmetros para o experimento 01 

Número de gerações 100000 

Tamanho da população 60 

Taxa de mutação 0,05 

Taxa de elitismo 0,15 

Intância de teste P-n16-k8 

Autor das instâncias Augerat, 1955 

Quantidade de veículos disponíveis 8 

Quantidade de nós 15 

 

Figura 14 Resultados experimento 01 

 

Fonte: O autor (2016) 

 O segundo experimento realizado, conforme demonstrado na Tabela 4, teve o objetivo 

de analisar o comportamento do algoritmo utilizando os diferentes tipos de crossover, seleção 

e mutação, tal experimento prova as afirmações citadas na seção 4.4 deste documento, de que 

os métodos de seleção, crossover e mutação influenciam diretamente nos resultados a serem 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

0 2

1
1

6
6

9
1

1
0

3

1
1

7

1
5

6

2
4

3

3
0

9

6
2

5

1
4

4
5

1
5

8
8

1
6

2
9

2
0

1
1

2
9

3
2

3
4

5
4

1
1

1
9

7

D
is

tâ
n

ci
a 

d
a 

ro
ta

 

Geração do cromossomo 

Experimento 01: Taxa de evolução do algoritmo 

Evolução das soluções

Resultado ótimo



19 
 

obtidos. O experimento foi realizado 10 vezes para obter o valor médio das soluções, ou seja, 

a distância média das rotas encontradas. 

Tabela 4 Resultados experimento 03 

Instância 
Número 

de 
gerações 

Crossover 
CX 

Crossover 
OX 

Crossover 
PMX 

Taxa de 
Elitismo 

Taxa de 
mutação 

Melhor 
solução 

na 
literatura 

Solução 
média do 
algoritmo 

P-n51-k10 100000 

      

15% 

5% 

741 

1198 

      1282 

      994 

      

75% 

1328 

      1466 

      1489 

      

75% 5% 

1187 

      1244 

      1118 

33% 33% 34% 15% 5% 1165 

 

 Ressalta-se que a distância total da rota é calculada através da distância entre os pontos 

em um plano cartesiano, ou seja, a distância euclidiana. Tais coordenadas podem ser obtidas 

através da biblioteca CVRPLIB. Na Tabela 4 a solução ótima para a instância utilizada 

equivale a 741 e a distância mais próxima encontrada pelo algoritmo desenvolvido neste 

trabalho foi de 994, obtida com o algoritmo genético configurado com 5% de probabilidade 

de mutação, 15% de taxa de elitismo, utilizando o operador de crossover PMX. 

O terceiro experimento realizado, conforme demonstrado na Tabela 6, teve o objetivo 

de analisar a qualidade das soluções geradas pelo algoritmo, o experimento foi realizado 50 

vezes em cada instância para obter o valor médio das soluções, ou seja, a distância média das 

rotas encontradas.  

Tabela 5 Parâmetros para o experimento 03 

Número de gerações 100000 

Tamanho da população 60 

Taxa de mutação 0,05 

Taxa de elitismo 0,15 
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Para realizar o terceiro experimento os parâmetros informados na Tabela 5 foram 

utilizados no algoritmo genético. 

Tabela 6 Resultados obtidos do experimento 03 

Instância 
Quantidade de 

clientes 

Quantidade de 
veículos 

disponíveis 

Melhor solução 
na literatura 

Solução média 
do algoritmo 

P-n16-k8 15 8 450 450 

P-n19-k2 18 2 212 248 

P-n20-k2 19 2 216 250 

P-n22-k8 21 8 603 613 

M-n101-k10 100 10 820 1331 

P-n40-k5 39 5 458 777 

 

 Através dos experimentos realizados, pode-se notar que a melhor configuração para o 

algoritmo genético implementado foi utilizando o método de crossover PMX, com uma taxa 

de elitismo equivalente a 15% e uma probabilidade de mutação equivalente a 5%. 

 

Figura 15 Pseudocódigo do algoritmo genético implementado neste trabalho 

 

Fonte: O autor (2016) 

A Figura 15 descreve através de um pseudocódigo os processos realizados pelo 

algoritmo implementado para encontrar tais resultados, os processos destacados foram 

descritos neste trabalho conforme indicação da seção na imagem. 

6. CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento de um algoritmo 

genético para solucionar o problema de roteamento de veículos capacitados e realizar uma 
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análise com os resultados obtidos através de instâncias encontradas na bibliografia. Percebe-

se que os problemas de roteamento estão presentes e diversas variantes vêm surgindo ao 

longo do tempo, não somente para problema relacionados à logística de transportes, mas em 

várias áreas que objetivam otimizar o fluxo ou percurso em um grafo, por esse motivo o 

estudo de algoritmos que realizem a otimização de tais problema são de extrema importância. 

Experimentos foram realizados durante o processo de análise e validação do algoritmo 

e vale ressaltar que em várias instâncias os resultados encontrados na literatura foram 

melhores que os resultados listados neste trabalho, como pode ser notado na seção 5, mas para 

algumas instâncias específicas o algoritmo implementado obteve resultados ótimos. 

Conclui-se que através de trabalhos futuros, podem-se projetar outras abordagens para 

os operadores de seleção, crossover e mutação, com o objetivo de buscar resultados ainda 

mais satisfatórios que os apresentados neste trabalho, pois através deste trabalho foi possível 

observar o quanto tais metodologias influenciam o resultado final da solução indicada. 
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