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RESUMO

A utilização de redes que utilizam pontos de relay como locais de troca de 
motorista têm sido estudada com o intuito de resolver problemas do transporte 
rodoviário de cargas. Dentre esses problemas se encontra o descontentamento dos 
caminhoneiros com a profissão, por conta das longas viagens que precisam realizar, 
levando-os a ter o retorno para casa com menos frequência. Outros problemas 
também são identificados, como acidentes devido ao cansaço e desgaste físico e as 
altas taxas de rotatividade dos motoristas que trabalham em empresas que realizam 
transporte de longa distância. Devido a esses fatos, este trabalho elenca alguns 
trabalhos que expõem esse assunto na literatura, identifica as diferentes abordagens 
utilizadas para as redes de relay, mostra como cada uma foi resolvida e os 
resultados que foram obtidos. Além disso, este trabalho trás uma formulação de um 
modelo matemático de programação inteira mista e uma abordagem exata para um 
problema de redes de relay definido. O modelo foi validado com um problema- 
exemplo e foram resolvidos testes computacionais tendo em vista a exploração do 
limite de solução do modelo. A formulação proposta mostrou ser satisfatória em 
relação aos objetivos desta pesquisa e as propostas para trabalhos futuros são em 
relação a melhoria do modelo, visando reduzir a quantidade de variáveis geradas 
para que possa resolver problemas maiores e/ou propor outras abordagens de 
solução.

Palavras-chave: Pesquisa Operacional. Programação Inteira Mista. Problema de 
Relay. Logística.



The application of networks that use relay points as transportation exchange 
sites has been studied in order to solve problems of road freight transport. Among 
these problems is the discontent of the truck drivers with their profession because of 
the long journeys they have to make, leading them to return home less frequently. 
Other problems are also identified, such as accidents due to fatigue, physical wear 
and the high turnover rates of drivers working in companies that perform long 
distance transport. Due to these facts, this paper summarizes some works that 
expose this subject in the literature, identifies the different approaches used for relay 
networks, shows how each was solved and the results that were obtained. In 
addition, this paper brings a formulation of a mathematical model of mixed integer 
programming and an exact approach to a defined relay network problem. The model 
was validated with an example problem and computational tests were solved in order 
to explore the solution limit of the model. The proposed formulation proved to be 
satisfactory in relation to the objectives of this research, and the proposals for future 
work are related to the improvement of the model, aiming to reduce the generated 
variables so that it can solve larger problems and/or propose other solutions 
approaches.

Keywords: Operational Research. Mixed Integer Programming. Relay problem.

Logistics.
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1 INTRODUÇÃO

O transporte rodoviário de cargas surgiu com a necessidade de se obter 

rotas mais modernas para o escoamento de mercadorias, devido ao crescente 

intercâmbio entre as regiões do Brasil e seu crescimento se deu em grande parte 

com a implantação da indústria automobilística. Hoje o transporte rodoviário é de 

total importância para o transporte de cargas realizado no país e é fundamental nas 

cadeias produtivas, pois possibilita grande ligação entre as regiões, inclusive entre 

as mais distantes (BRASIL, 2006). A Matriz do Transporte de Cargas, apresentada 

na TABELA 1, mostra que a carga transportada pelas rodovias representa 61,1% de 

todo transporte de cargas brasileiro, com peso estimado em 485.625 milhões de 

TKUs (Toneladas por Quilômetro Útil). Esses dados são provenientes do Boletim 

Estatístico de 2018 da Confederação Nacional do Transporte -  CNT, que também 

traz os dados relativos aos modais, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo 

(BRASIL, 2018).

TABELA 1 - PORCENTAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL

Matriz do T ransporte  de Cargas
Modal Milhões (TKU) Participaçao (%)

Rodoviário 485 .625 61,1
Ferroviário 164.809 20,7
Aquaviário 108.000 13,6
Dutoviário 33 .300 4,2
Aéreo 3.169 0,4
Total 794.903 100,0

FONTE: (CNT, 201B).

Segundo um estudo realizado pela CNT referente ao desempenho, 

infraestrutura e investimentos do setor, esse modal possui vantagens em relação 

aos outros modais de transporte, pois possibilita uma maior flexibilidade de entregas 

e acessos aos locais de origem e destino, deixando a carga mais próxima dos 

consumidores e oferecendo rapidez e agilidade no serviço. Além disso, é o tipo de 

transporte mais adequado para as mercadorias valiosas e perecíveis por oferecer 

maior frequência e credibilidade nos prazos para entrega (BRASIL, 2017).



Embora seja o modal mais utilizado e apresente esses benefícios, o 

transporte rodoviário de cargas enfrenta problemas que comprometem seu 

desempenho. No plano CNT de Transporte e Logística, são relatados problemas de 

má gestão e de deficiências de projeto que resultam em elevados custos, acidentes, 

desperdício de tempo, dentre outros inconvenientes (BRASIL, 2014). Os elevados 

custos ocorrem por conta de altas taxas de rotatividade dos motoristas em empresas 

que realizam viagens de longas distâncias. Nesse caso, os motoristas necessitam 

dormir fora de casa, pois não é possível completar o percurso necessário durante o 

seu período de trabalho, que pela Lei n° 13.103/2015, de 02 de março de 2015, é 

estipulado em no máximo 10 horas (BRASIL, 2015). Com isso há um 

descontentamento dos motoristas com a profissão, devido suas longas jornadas de 

trabalho que, muitas vezes, levam os motoristas a passar dias fora de casa, 

prejudicando o convívio fam iliar e social. Além disso, ainda gera custos extras para 

as empresas como custos com pernoite e alimentação. O desperdício de tempo 

ocorre quando o motorista retorna de uma entrega com o caminhão vazio, por haver 

dificuldades no planejamento e na organização das rotas. Outro fator do desperdício 

de tempo é quando o motorista está em horário de descanso das 10 horas máximas 

permitidas e não pode dirigir por um período, mantendo o caminhão parado. Os 

acidentes também podem ser causados por conta do longo percurso de viagem, pois 

este causa desgaste emocional e físico nos motoristas e está entre as grandes 

causas de acidentes nas estradas. Em outra pesquisa realizada pela CNT em 2016, 

sobre o Perfil dos Caminhoneiros, foram levantadas informações sobre o profissional 

e a sua atividade. Nesta pesquisa, a falta de segurança na estrada, o desgaste e o 

convívio fam iliar comprometido foram destacados como pontos negativos da 

profissão. Esses problemas geram desmotivação e desinteresse pela carreira e 

prejuízos para as empresas, comprometendo o bom desempenho do serviço 

(BRASIL, 2016).

Há duas categorias no transporte rodoviário de cargas, Less-Than-Truckload 

(LTL) e Full-Truckload (TL), chamadas de Carga Fracionada e Carga Completa, 

respectivamente. No transporte que utiliza Carga Fracionada (LTL), o caminhão é 

carregado com mais de uma carga e a entrega é realizada para mais de um cliente 

ao longo do trajeto. No que utiliza Carga Completa (TL) uma única carga é 

transportada por um único motorista da origem diretamente para o destino, o que 

também é chamado de despacho ponto a ponto (PtP) (MELTON, 2012). Esta



pesquisa se dedica apenas ao transporte de Carga Completa (TL), visto que nele há 

uma sobrecarga do percurso a ser realizado pelos motoristas, pois é necessário ir 

até o final da rota e depois retornar, sendo a distância a ser percorrida 

consideravelmente longa. E também é neste caso que as taxas de rotatividade são 

mais altas, como citados por diversos autores na literatura, tal como Vergara e Root 

(2013), Üster e Kewcharoenwong (2011), Melton (2012), Li et al. (2016), 

Kewcharoenwong e Üster (2017) e Yildiz et al. (2018), dentre outros. Além do Brasil, 

o transporte TL também apresenta problemas em outros países. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, a taxa de rotatividade dos motoristas do transporte TL chegou 

a 88% no último trimestre de 2017, permanecendo elevada em relação ao ano 

anterior, segundo pesquisas da American Trucking Associations -  ATA. O que causa 

preocupações em relação à falta de motoristas e aos custos originados por estas 

elevadas taxas (ATA, 2018). Neste trabalho, um percurso é considerado longo 

quando os motoristas ultrapassam o horário de oito horas para levar a carga ao 

destino e retornar para o local de origem.

Vergara e Root (2013) mencionam que as razões mais citadas para as altas 

taxas de rotatividade no transporte rodoviário é o despacho PtP, pois por passarem 

muito tempo longe de casa os motoristas desistem de seus trabalhos por conta da 

baixa qualidade de vida. Ele menciona também que a falta de profissionais na área 

causa prejuízos econômicos indo além da indústria, devido ao fato do transporte de 

caminhão não ser independente e afetar várias áreas. Ainda, o autor expõe que no 

transporte do tipo LTL é utilizada uma configuração hub-and-spoke para suas redes 

de transporte e as taxas de rotatividade são baixas comparadas ao transporte TL.

No trabalho de Üster e Kewcharoenwong (2011) estão descritos alguns 

motivos que causam as altas taxas de rotatividade no transporte TL. Dentre eles 

estão, os períodos extensos na estrada, muitas entregas consecutivas, escalas de 

trabalho irregulares e tempo prolongado sem poder retornar para casa. Os autores 

explicam que é comum o motorista retornar para casa com o caminhão vazio após 

uma entrega, o que não é vantajoso para as empresas. Então, para evitar esse tipo 

de problema, após a entrega os motoristas são encaminhados para outras entregas, 

deixando suas viagens mais longas. Visto que a alta taxa de rotatividade é um 

problema sério para as empresas, propostas de aumento salarial como tentativa de 

manter os caminhoneiros em seus empregos são oferecidas aos trabalhadores, mas 

essa não é uma boa saída segundo Üster e Kewcharoenwong (2011), pois, como



mencionado por eles, os motivos pelos quais os motoristas abandonam a profissão 

em muitos casos não estão relacionados com a questão financeira.

Segundo Melton (2012), com o aumento do transporte utilizando caminhão 

surgem preocupações com a capacitação do caminhoneiro e suas condições de 

trabalho. A rotatividade dos motoristas de caminhão TL teve um impacto negativo na 

indústria devido as condições precárias de trabalho e exigências exaustivas por 

parte das empresas. Além disso, o autor enfatiza o tempo que os motoristas passam 

longe de casa, permanecendo um período significativo dentro do caminhão, dirigindo 

ou dormindo. Por causa disso, o trabalho com o transporte do tipo TL tem se tornado 

pouco atraente. Geralmente, os motoristas trabalham 70 horas durante oito dias ou 

60 horas durante sete dias, tendo que ficar longe dos familiares e amigos de duas a 

quatro semanas. Melton (2012) também destaca os baixos salários em relação às 

outras profissões, o contato distante e impessoal com a supervisão da empresa, as 

irregularidades das rotas, dentre outros fatores. Com o problema da falta de 

motorista, surgem resultados negativos para a empresa como, por exemplo, taxas 

de preço de transporte TL mais altas devido a limitações de capacidade; altos custos 

com a rotatividade de motorista, com treinamentos, com acidentes e a com a falta de 

pessoal e equipamentos para realizar o serviço de entregas (MELTON, 2012).

Mediante isso, os pontos de relay são apresentados por Ali et al. (2002), 

como sendo subestações onde os caminhoneiros podem trocar de caminhão e 

também servem como locais para troca de reboques, para descanso dos motoristas, 

para que os motoristas deixem suas cargas de modo que outro possa pegar depois 

de um tempo, dentre outras funções. Similarmente, para Cyganczuk (2017) os 

pontos de relay são vistos como uma maneira alternativa para reduzir os períodos 

prolongados que os motoristas permanecem em suas jornadas de trabalho. Para a 

autora, isto pode ser um causador de acidentes, levando em consideração o 

cansaço e o sono causados pelo excesso de horas trabalhadas. Além disso, as 

redes de relay podem ser uma solução para os custos extras gastos pelas empresas 

com pernoite e alimentação dos motoristas que precisam passar períodos longe de 

casa (CYGANCZUK, 2017). Yildiz et al. (2018) abordam os pontos de relay como 

instalações estratégicas onde podem ocorrer troca de motoristas. Também, podem 

servir como locais para reabastecimento de veículos elétricos e no transporte 

multimodal esses pontos servem como locais de alternância do modo de transporte.



Diante do exposto, este trabalho apresenta uma proposta para melhorar as 

condições de trabalho do motorista de longa distância, reduzindo o período em que 

permanece na estrada e fora de casa. Para isso, foi formulado um modelo 

matemático de programação inteira mista que determina pontos de relay em rotas de 

uma rede de entregas de mercadoria em que as viagens são consideradas de longa 

distância, ou seja, o transporte de carga completa.

Nestes pontos de relay os motoristas podem realizar trocas de caminhão 

com outros motoristas. Esses pontos devem ser escolhidos de maneira a ser 

possível realizar a troca com um motorista que esteja partindo de outro local e que 

também resulte em redução de custos para a empresa.

O modelo elaborado possui locais de origem/destino, chamados de nós, 

pontos de relay potenciais entre os nós e uma determinada quantidade de 

caminhões (ou cargas) saindo de cada nó. Será levado em consideração que há um 

custo para a realização da troca de caminhão de um motorista partindo de um nó 

com o motorista partindo do outro nó em cada ponto de relay potencial, que há um 

custo para cada hora extra trabalhada pelo motorista, ou seja, a cada hora que 

ultrapasse o período de trabalho determinado para um dia, e também uma 

penalização para o adiantamento e para o atraso das chegadas dos caminhões ao 

destino final.

O modelo tem como objetivo minimizar esses custos e reduzir o 

adiantamento/atraso na chegada da carga ao destino. Além disso, o modelo 

apresenta restrições de janelas de tempo para a saída de cada motorista do seu 

local de origem. A abordagem utilizada para a resolução foi a exata. O modelo foi 

validado com um exemplo de uma rede de quatro nós e uma troca em cada trecho 

determinado por dois nós. Com a análise da solução obtida, verificou-se foram 

atendidas as condições da formulação e determinadas as trocas com os menores 

custos. Os testes computacionais realizados tiveram como intuito verificar o limite, 

da quantidade de nós e das quantidades de trocas realizadas em cada trecho, que o 

modelo pode ser resolvido de maneira exata.

1.1 OBJETIVO GERAL

Propor um modelo matemático de Programação Linear Inteira Mista para 

determinar locais em que motoristas do transporte rodoviário de cargas possam



realizar trocas de caminhão, de modo a minimizar custos de transporte, de hora 

extra e de atraso e adiantamento da carga.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Definir o problema de Relay e as possibilidades de ganhos com a sua resolução;

• Analisar problemas semelhantes abordados na literatura para caracterizar problema 

de relay e suas possíveis soluções;

• Estabelecer variáveis e restrições a fim de desenvolver um modelo matemático que 

seja capaz de expressar o problema;

• Resolver o modelo computacionalmente com diferentes parâmetros;

• Verificar o limite atual em que ele pode ser resolvido de maneira exata;

• Analisar as soluções obtidas com a resolução do modelo, verificando a qualidade e o

tempo computacional.

1.3 JUSTIFICATIVA

O transporte rodoviário de cargas é o modal mais utilizado dentre os outros 

modais do país e embora isso ocorra, apresenta problemas em sua composição e 

infraestrutura. Insatisfação por parte dos motoristas e muitos acidentes causados 

devido ao cansaço das longas viagens são problemas enfrentados por esse setor, 

gerando custos altos com a rotatividade que é considerável entre os trabalhadores 

dessa categoria. Propostas para melhoria dessas dificuldades são sugeridas, dentre 

elas está a implantação de redes de relay, visando reduzir o percurso do motorista e 

melhorar sua qualidade de trabalho. Além de reduzir custos para empresas, como 

custo de pernoite, alimentação, contratação e treinamento de novos motoristas e de 

acidentes. Outro benefício do estudo do tema é a pouca quantidade de trabalhos 

realizados, tendo assim um grande campo para a pesquisa desse assunto.

1.4 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

O modelo matemático possui limitações em sua elaboração e em trabalhos 

futuros precisa ser melhorado para que possa representar melhor uma situação real 

e possa ser utilizado para parâmetros maiores. Uma das limitações do modelo está



na quantidade de pontos de relay escolhidos em cada trecho. Nesta elaboração só é 

permitida, para cada par de caminhões, a troca em um único relay.

Outra limitação é a escolha da pesquisa ser realizada somente sobre o 

transporte que utiliza Carga Completa (Full-Truckload), no qual as viagens são de 

longa distância.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho está organizado em mais quatro capítulos. O Capítulo 2 expõe o 

referencial teórico do assunto abordado, mostrando que este é um tema novo na 

literatura com poucos trabalhos realizados sobre o assunto e desses trabalhos é 

relatado diferentes utilizações das redes de relay, como os autores formularam e 

resolveram o problema e os resultados que obtiveram, com o objetivo de melhor 

conhecer o assunto e explorar a utilização das redes de relay. O Capítulo 3 aborda a 

definição do problema de relay em questão e um modelo matemático de 

programação linear inteira mista que descreve o problema definido. O Capítulo 4 

mostra os testes computacionais realizados com o objetivo de explorar soluções do 

modelo e suas características. E por fim, o Capítulo 5 aponta algumas 

considerações finais dos assuntos abordados nesse trabalho e propostas de 

pesquisas futuras.



2 REFERENCIAL TEÓRICO

O estudo sobre o problema de relay no transporte rodoviário de cargas ainda 

é um campo muito vasto a ser explorado. Poucos trabalhos são encontrados sobre 

esse tema, pois a grande maioria dos trabalhos sobre o problema de relay se 

enquadram na área de Telecomunicações, o que foge do escopo desta pesquisa. 

Nesta seção, serão apresentadas as pesquisas sobre o problema de relay em redes 

de transporte rodoviário de cargas em duas bases de pesquisa, “Web o f Science” e 

“Scopus”. Após, será feita uma análise dos trabalhos sobre esse tema, mostrando 

um panorama do que se tem realizado na literatura.

2.1 PRIMEIRA BASE DE PESQUISA

A primeira base de pesquisa utilizada foi a “Web o f Science”. A busca foi 

realizada pelas palavras “Relay” and “Transportation” not “Telecommunication”. O 

QUADRO 1 apresenta o refinamento feito.

QUADRO 1 - REFINAMENTO DA PESQUISA NA BASE WEB OF SCIENCE
Categorias

-Transportation Science Technology 

-Computer Science Artificial Intelligence 

-Operations Research Management Science 

-Transportation 

-Economics

-Engineering Manufacturing 

-Mathematics Applied 

-Management 

-Engineering Industrial

FONTE: A autora (2019).

Após o refinamento foram encontrados cinquenta e oito trabalhos. O próximo 

passo foi eliminar aqueles que não eram referentes ao tema em questão nesta 

pesquisa. Desta forma, foram eliminados cinquenta e três, a maioria por se tratar de



problemas de telecomunicação, comunicação entre veículos, amplificação de sinal 

de internet. Os cinco que permaneceram e se tratam de problemas de relay no 

transporte rodoviário de cargas foram: Kewcharoenwong e Üster (2017); Xie e Jiang 

(2016); Vergara e Root (2013); Üster e Kewcharoenwong (2011); Ali et al. (2002).

2.2 SEGUNDA BASE DE PESQUISA

A segunda base de pesquisa utilizada foi a “Scopus”. A busca foi realizada 

pelas palavras “Relay” and “Transportation” and not “Telecommunication” e o 

refinamento é apresentado no QUADRO 2, pela área temática, tipo de documento e 

palavra-chave.

QUADRO 2- REFINAMENTO DA PESQUISA NA BASE SCOPUS
Area Temática Tipo de Documento Palavras-Chave

- Engineering

- Mathematics

- Decision Sciences

- Business, Management 

and Accouting

- Article

- Review

- Transportation

- Vehicles

- Intelligent Systems

- Intelligent Transportation 

Systems

- Intelligent Vehicle Highway 

Systems

- Computer Simulation

- Optimization

- Transportation System

- Relays

- Efficiency

- Relay

- Relay Node

- Freight Transportation

- Mathematical Models 

-Integer Programming

- Transportation Routes

- Design



FONTE: A autora (2019).

Após o refinamento foram encontrados cento e três trabalhos. Foram 

eliminados cem trabalhos por não se enquadrarem no tema da pesquisa e os que 

sobraram foram: Xie e Jiang (2016); Vergara e Root (2013); Ali et al. (2002).

2.3 PROBLEMA DE RELAY NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Na realização de estudos de problemas de transporte de cargas, são 

identificados dados referentes às altas taxas de rotatividade de motoristas em 

empresas que realizam o transporte do tipo TL devido às viagens muito longas que 

os motoristas precisam efetuar. A utilização de redes de relay nessas empresas é 

estudada por diversos autores e dentre os diferentes designs de utilização dessas 

redes estão o design de uma rede relay semelhante as redes de hub-and-spoke, 

uma combinação redes de relay com despachos PtP, pontos de relay incluídos no 

caminho da viagem, ou fora da rota, dentre outros.

Ali et al. (2002) apresentam três diferentes heurísticas para determinar um 

número mínimo de pontos de relay em uma rede rodoviária. A restrição imposta é 

que há uma distância máxima a ser percorrida pelo motorista antes de voltar ao 

ponto de origem ou a um ponto de descanso. Na primeira heurística, a rota é feita 

pelo caminho mais curto entre os centros de distribuição e os pontos de relay são 

atribuídos satisfazendo a distância máxima a ser percorrida pelo motorista. A 

segunda heurística permite que uma rota faça um desvio com o intuito de utilizar 

pontos de relay existentes. E a terceira, que também admite um desvio, considera 

que o frete saia do caminho mais curto, utilize um único ponto de relay e volte pelo 

caminho mais curto. Com os experimentos computacionais, os autores constataram 

que na primeira heurística houve mais pontos de relay utilizados, mas as distâncias 

percorridas pelos motoristas foram maiores o que gera um custo maior para a 

empresa por conta da construção desses pontos, mas os motoristas são 

beneficiados por terem suas rotas com distâncias maiores, o que acarreta em 

salários maiores. As duas últimas heurísticas de desvio apresentaram resultados 

melhores do que os da primeira heurística em relação ao número de pontos de relay, 

sendo a terceira heurística a que apresentou a menor quantidade de pontos.



Üster e Kewcharoenwong (2011) apresentam um design estratégico para 

alocar pontos de relay, nós relacionados a esses pontos e a rota da origem para o 

destino de cada caminhão. Esse design se assemelha a uma rede de hub-and- 

spoke, na qual pontos denominados de hubs são utilizados como pontos de 

consolidação e os spokes pontos relacionados a determinados hubs. Neste trabalho, 

os hubs atuam apenas como pontos de relay. Os autores utilizaram algoritmos 

exatos baseados no método de Decomposição de Benders, técnicas para acelerar o 

algoritmo e uma heurística de busca local. Com os experimentos computacionais, 

concluíram que a rede de relay fornece uma melhoria no aumento de transporte de 

mercadorias e no custo com o transporte, reduz o comprimento da rota do motorista, 

podendo ele também voltar para casa e consequentemente, reduz custos com a alta 

rotatividade dos motoristas.

Li et al. (2011) apresentam duas formulações matemáticas para resolver o 

problema de design de rede direcionada com relays (DNDR). O problema DNDR 

visa introduzir um subconjunto de arcos e localizar pontos de relays em um 

subconjunto de nós, tendo o custo do arco e do relay mínimo e com um caminho 

direcionado entre a origem e o destino, sendo que entre o ponto de origem e o 

primeiro relay, entre dois relay consecutivos e entre o último relay e o ponto de 

chegada, têm uma distância limite dada. Os autores propuseram uma abordagem 

exata ao problema DNDR, visto que na literatura só se encontra abordagens não- 

exatas. Eles desenvolveram duas formulações e uma abordagem branch-and-price.

A primeira formulação de Li et al. (2011) utiliza solvers de modelos de 

programação inteira mista, como por exemplo, o CPLEX e o LINGO, para resolver 

eficientemente instâncias pequenas do problema DNDR. Na segunda formulação os 

autores utilizaram uma abordagem Branch-and-Price com relaxação de variáveis 

binárias inteiras para otimizar o problema. Com os testes computacionais, na 

primeira etapa, as duas formulações foram comparadas e os autores concluíram que 

para pequenas instâncias a formulação arco nó é mais eficiente e vantajosa por 

resolver o problema sem uma programação dispendiosa, embora a formulação arco- 

caminho seja mais forte, pois os seus valores de GAP são menores. Na segunda 

etapa foram comparados dois algoritmos Branch-and-Price, um para cada 

formulação. O segundo se mostrou mais eficiente em termos de tempo 

computacional e o primeiro obteve soluções inteiras de baixa qualidade. Na terceira 

etapa, os testes foram realizados com o segundo algoritmo utilizando grandes



instâncias (de 360 até 890 arcos) e os autores verificaram que o tempo 

computacional aumentou muito enquanto o tamanho da rede era aumentado, assim, 

com trabalhos futuros os autores têm o objetivo de melhorar o desempenho dos 

algoritmos branch-and-price propostos.

Vergara e Root (2013) propuseram a implantação de um sistema de 

transporte com caminhões TL que mistura redes de relay e despachos PtP, visando 

minimizar os custos com transporte e instalação desse sistema. Os autores 

formularam um modelo matemático que pudesse definir estrategicamente a posição 

desses pontos de relay e também que selecionasse o melhor método de despacho 

combinando despachos PtP e utilização dos pontos de relay. Eles utilizaram uma 

abordagem de solução exata e uma de solução heurística e quantificaram o 

benefício desse sistema misto comparando com um sistema que realiza somente 

despachos utilizando redes de relay. Os seus resultados computacionais mostraram 

que é mais vantajoso utilizar frotas mistas do que as somente de relay à medida que 

o custo fixo da instalação dos pontos de relay aumenta. Além disso, as frotas mistas 

requerem um número menor de pontos de relay, o que traz alguns benefícios como 

redução de custo e menor quantidade de pontos a serem gerenciados. Também 

concluíram que tanto as frotas mistas quanto as somente de relay são melhores do 

que o sistema de despacho PtP não só nos custos, mas também em tempo médio 

de transporte e tempo de utilização dos caminhões.

Chen e Nie (2015) propuseram a utilização da rede de relay como locais de 

reabastecimento de veículos com o alcance limitado, como por exemplo, os veículos 

elétricos. Para isso, abordaram o problema de caminho ótimo estocástico com relays 

(SOPPR), onde os pontos de relays atuam com pontos de reabastecimento para 

aumentar o alcance desses veículos. Este problema visa minimizar um custo 

esperado mantendo uma probabilidade razoável de chegada ao destino, 

incorporando ao problema a incerteza existente nas condições do tráfego rodoviário. 

Os autores formularam o SOPPR em dois estágios, no primeiro é feito um 

roteamento ideal e resolvido repetidamente de maneira a se obter custos esperados 

e probabilidades de chegada de um nó qualquer de partida para todos os nós de 

reabastecimento e de chegada. No segundo estágio é feita uma rede auxiliar, com 

apenas nós de relay, que utiliza a solução do estágio anterior para obter uma 

sequência de decisões de reabastecimento através de outro problema de caminho 

ótimo e ao final, combinar os resultados de ambos os estágios. Foram testadas duas



redes, uma hipotética de tamanho menor e uma rede de esboço da região de 

Chicago. Nos dois estágios foram utilizados algoritmos label-correcting que foram 

testados nas duas redes e o problema foi resolvido para casos determinísticos e 

estocásticos. Os resultados obtidos pelos autores mostraram que os modelos 

determinísticos e estocásticos geraram resultados consideravelmente diferentes o 

que mostra o impacto da inclusão da incerteza e da probabilidade de chegada no 

problema. Mostraram também que normalmente o limite de alcance tem um impacto 

maior no custo da viagem do que o limite de probabilidade. E por fim, os algoritmos 

label-correcting tiveram um bom desempenho nas duas redes utilizadas.

Li et al. (2016) abordam o problema de custo mínimo com restrições de 

recursos com relays -  RMCPR. O RMCPR consiste em encontrar um caminho entre 

um local de origem e um local de chegada e determinar pontos de relay neste 

caminho, com restrições de recursos entre o ponto de origem e o primeiro relay, 

entre quaisquer dois relays consecutivos e entre o último relay e o ponto de 

chegada, isto de modo que o custo seja mínimo. Para apresentar uma solução 

eficiente para esse problema, os autores propuseram uma formulação denominada 

pattern-chain, com as variáveis relaxadas para desenvolver uma abordagem de 

geração de colunas. Os subproblemas de cada iteração foram resolvidos para 

classificar as colunas que entrariam na base. Para garantir a eficiência da solução 

do subproblema de preços, os autores propuseram uma relaxação lagrangeana. Os 

testes computacionais mostraram que a abordagem de geração de colunas proposta 

pelos autores superou tanto dois algoritmos labeling e o CPLEX, quando comparado 

com suas soluções e tempos computacionais.

Xie e Jiang (2016) propuseram o problema de atribuição de tráfego em 

equilíbrio sujeito a um requisito de relay no decorrer do roteamento. Esse trabalho foi 

elaborado com o objetivo de atender as demandas dos novos tipos de veículos que 

estão sendo incluídos no transporte de cargas, os veículos elétricos ou movidos a 

combustíveis alternativos. A proposta para o uso desses veículos é obter uma rede 

transportes mais sustentáveis com benefícios ambientais, mas isso ainda não é 

possível por conta da indisponibilidade ou falta de infraestruturas públicas de 

carregamento dos caminhões elétricos. Os pontos de relay, neste caso, servem 

como locais para carregamento de eletricidade tendo em vista que os caminhões 

elétricos não possuem carga suficiente para percorrer grandes distâncias. O 

problema proposto representa um problema de custo mínimo com relays. Os autores



incluíram nesse estudo o congestionamento do tráfego e o equilíbrio da rede, tendo 

em vista que são situações frequentes no dia a dia dos motoristas. Os autores 

elaboraram uma formulação de programação inteira não-linear para o problema e 

resolveram utilizando a estrutura de decomposição de Benders com um algoritmo de 

projeção de gradiente modificado para resolver o problema primal que é um 

problema de equilíbrio de caminho e um algoritmo labeling para o problema mestre 

relaxado que é um problema de geração de caminho ou caminho mais curto com 

relays. Os métodos resolveram um conjunto de problemas de uma rede de exemplo 

e mostraram como o limite de alcance de direção e a localização da estação de relay 

podem remodelar os fluxos de equilíbrio de rede.

Kafle et al. (2017) propuseram uma rede de entregas de mercadorias 

utilizando caminhões e pedestres ou ciclistas (crowdsources) devido ao fato de em 

algumas áreas urbanas o uso do caminhão apresentar alguns problemas como por 

exemplo, congestionamento, poluição do ar, desgaste da infraestrutura rodoviária e 

escassez de espaço de estacionamento, além de restrições impostas por leis 

municipais. Esse problema é grande aplicação tendo em vista que as entregas em 

áreas urbanas têm crescido consideravelmente por conta do aumento do comércio 

eletrônico. Nessa rede de transporte, é necessário determinar pontos de relay para 

que haja a troca da encomenda do caminhão para o ciclista ou pedestre. O 

problema foi formulado como um problema de programação não-linear inteira mista 

que visa selecionar crowdsources e determinar os pontos de relay e as rotas e 

horários dos caminhões. Os autores propuseram uma linearização do problema não- 

linear e um algoritmo para instâncias de grande porte. O algoritmo decompõe o 

problema geral em um problema de determinação de vencedores (winner 

determination problem) e um problema simultâneo de coleta e entrega com janelas 

de tempo suavizadas (simultaneous pickup and delivery problem with soft time 

windows) e para melhorar a solução utilizaram a heurística Busca Tabu. O primeiro 

algoritmo é resolvido usando o método branch-and-bound e no segundo, um sub- 

algoritmo usando o Simulated Annealing. Os experimentos numéricos indicaram que 

esse projeto de rede apresenta uma redução de custos e de quilometragem em 

relação ao projeto de rede somente com caminhões, além de ser sensível a 

penalidade por não atender às janelas de tempo dos clientes, o custo operacional do 

caminhão, o valor de tempo dos crowdsources e o modo crowdsource. O algoritmo 

baseado na Busca Tabu consegue obter soluções bem próximas do ótimo para



problemas de tamanho pequeno. Os autores relataram que esse novo sistema pode 

proporcionar uma redução de custos e de quilometragem percorrida pelo caminhão 

em relação à entrega de caminhão puro.

Kewcharoenwong e Üster (2017) utilizaram, o design de rede de relay como 

uma rede de hub-and-spoke, sendo o hub utilizado somente como ponto de relay, 

como em Üster e Kewcharoenwong (2011). Mas nesse trabalho, os autores 

acrescentaram restrições de capacidade de links e de desequilíbrio de links, com o 

intuito de considerar as realidades operacionais como, por exemplo, a questão da 

quilometragem vazia e da disponibilidade do motorista e dos recursos. Na 

abordagem utilizada pelos autores existem dois tipos de motoristas, o motorista de 

pista, que realiza o transporte entre os pontos de relay e o motorista local, que leva a 

carga de um ponto de relay até as origens ou destinos, considerando que as 

distâncias entre percursos locais e de pista possuem um valor máximo determinado. 

Esse projeto de rede de relay tem por objetivo determinar os locais para implantar os 

pontos de relay, suas interconexões entre origem, destino e pontos de relay e as 

rotas. Para resolver esse problema, os autores desenvolveram um algoritmo de 

decomposição lagrangeana para resolver o modelo com instâncias de grande porte. 

Os testes computacionais para verificar o desempenho do algoritmo e o impacto dos 

parâmetros mostraram que a abordagem proposta pelos autores funciona muito 

bem. Além disso, com a inclusão das restrições de capacidade do link, o problema 

se tornou mais realista e foi possível uma melhor distribuição dos fluxos entre pontos 

de relay, fornecendo valores de desequilíbrio de link mais baixos. E também, essas 

novas restrições possibilitaram uma melhor localização dos pontos de relay.

Yildiz et al. (2018), estudaram o problema de projeto de redes com relays 

(NDR) apresentando uma formulação de fluxo de múltiplas mercadorias, 

investigando o caso particular em que cada demanda tem uma fonte que é 

designada frequentemente. Após, se concentraram no problema de projeto de rede 

de fonte única com relays (NDR-S). Os autores representaram o projeto de rede de 

relay como um grafo, tanto para ser utilizado em problemas de transporte como em 

problemas de telecomunicação. Neste grafo determina-se um conjunto de pares de 

origem-destino (OD) com um custo de estabelecimento associado a cada link. Se 

esse link for escolhido, ele pode ser usado no roteamento de qualquer número de 

pares OD. Portanto, o objetivo do problema é escolher um subconjunto de links com 

custo mínimo, permitindo o roteamento de cada par OD. No problema NDR -  S,



utiliza-se a mesma origem para cada par de OD. Os autores visam mostrar um 

design ótimo em duas redes, uma original e uma virtual. Para isso, propuseram uma 

formulação com corte baseadas em árvores de Steiner, desigualdades válidas, 

cortes de otimalidade e implementaram um algoritmo branch-and-price-and-cut para 

que pudessem resolver o problema que continha um número exponencial de 

restrições e de variáveis. Como resultado dos testes computacionais, os autores 

conseguiram solucionar grandes instâncias com adaptações da formulação proposta 

para o problema NDR- S.

O tema estudado é uma alternativa para a melhoria no sistema de transporte 

rodoviário, que em sua maioria é realizado por transporte com caminhões. Implantar 

uma rede de relay significa, além de outras utilidades, determinar pontos de troca de 

motorista para reduzir o percurso do caminhoneiro na estrada. A abordagem desse 

problema pode ser feita de diversas maneiras, como mostrou esta seção, mas as 

ideias principais em todos os trabalhos é melhorar as condições de trabalho do 

motorista e também reduzir custos para a empresa. Em Ali et al. (2012) a 

preocupação foi com a distância máxima que o motorista deveria percorrer. Uster e 

Kewcharoenwong (2011) utilizaram a rede hub-and-spoke que normalmente é 

empregada em transportes do tipo LTL, com o intuito de melhorar os índice de 

rotatividade dos motoristas, visto que no transporte LTL esses índices são 

consideravelmente baixos comparados ao transporte TL. Li et al. (2011) propuseram 

um modelo genérico para problemas em que há um caminho direcionado entre a 

origem e o destino e também uma restrição de distância. Vergara e Root (2013) 

alegaram ser mais vantajoso estabelecer uma rede que misturasse a utilização de 

pontos de relay com despachos PtP e o seu trabalho visa determinar em quais 

situações é melhor utilizar os pontos de relay e em quais é mais vantajoso realizar o 

transporte PtP. Chen e Nie (2015) utilizaram o problema de caminho estocástico 

ótimo - SOPPR levando em consideração as incertezas existentes na estrada, como 

incerteza de horário. A proposta deles com o SOPPR é solucionar o problema do 

reabastecimento de veículos elétricos, que necessitam ser recarregados dentro de 

um certo período de tempo. Em Li et al. (2016), a proposta foi de um modelo 

genérico para o problema de custo mínimo com restrições de recursos. A 

preocupação Xie e Jiang (2016) consiste na questão da escassez de locais para 

reabastecimento de veículos de curto alcance, haja vista que esses tipos de veículos 

são benéficos para o meio ambiente. A rede proposta por Kafle et al. (2017) é útil em



situações em que há entregas em locais que há dificuldades para o uso de 

caminhões, como nas áreas urbanas. Além do que, a inclusão de pedestres ou 

ciclistas no roteamento reduz muitos custos para a empresa. Kewcharoenwong e 

Üster (2017) incluíram no problema restrições de capacidade de links e de 

desequilíbrio de links, o que gera economia com a atenção dada à quilometragem 

vazia e com a disponibilidade do motorista e dos recursos. Yildiz et al. (2018) 

abordaram uma formulação genérica para o problema de design de rede de relay de 

fonte única.

O QUADRO 3 mostra, de maneira resumida, os trabalhos comentados 

acima. Na primeira coluna estão as referências dos trabalhos utilizados para este 

estudo, na segunda coluna a maneira como o problema de relay foi abordado em 

cada trabalho, na terceira coluna os métodos que foram utilizados para resolver o 

problema e a quarta coluna trás os resultados obtidos.

QUADRO 3 - TRABALHOS QUE ABORDARAM REDES DE RELAY
Autores/Ano Problema de 

relay abordado
Método de 
resolução

Resultados

Ali et al. (2002) Determinação um 

número mínimo de 

pontos de relay em 

uma rede 

rodoviária, com 

restrição de 

distancia máxima.

Uma heurística 

de rota direta e 

duas heurísticas 

de desvio da 

rota.

A primeira heurística 

apresentou mais pontos 

de relay e distâncias 

percorridas maiores, o 

que é benéfico para os 

motoristas por conta de 

maiores salários, mas 

não é tão vantajoso para 

as empresas, pois 

acarreta em mais custos 

de construção dos 

pontos de relay. As duas 

últimas heurísticas de 

desvio apresentaram 

números menores de 

pontos de relay.

Üster e Rede de relay Algoritmos Melhoria no aumento de



Kewcharoenwon 

g (2011)

semelhante ao 

design de uma 

rede de hub-and- 

spock, com os 

hubs atuando 

como pontos de 

relay.

exatos

baseados no 

método de 

Decomposição 

de Benders, 

técnicas para 

acelerar o 

algoritmo e uma 

heurística de 

busca local.

transporte de 

mercadorias e no custo 

com o transporte, 

redução do comprimento 

da rota do motorista.

Li et al. (2011) Problema de 

design de rede 

direcionada com 

relays (DNDR)

Uma formulação 

utilizando 

solvers de 

modelos de 

programação 

inteira mista. E 

outra

formulação 

utilizou uma 

abordagem 

Branch-and- 

Price.

Para pequenas 

instâncias verificou-se 

que a formulação arco nó 

é mais vantajosa, mas a 

formulação arco-caminho 

é mais forte. O segundo 

algoritmo Branch-and- 

Price é mais eficiente em 

termos de tempo 

computacional. Para 

grandes instâncias o 

tempo computacional 

aumentou muito 

enquanto aumentavam- 

se o tamanho da rede.

Vergara e Root 

(2013)

Implantação de um 

sistema que 

mistura redes de 

relay e despachos 

PtP.

Uma

abordagem de 

solução exata e 

uma abordagem 

heurística.

As frotas mistas são 

mais vantajosas do que 

as frotas somente de 

relay à medida que o 

custo fixo da instalação 

dos pontos de relay 

aumenta.

Chen e Nie Utilização da rede Algoritmos Impacto da inclusão da



(2015) de relay como 

locais de 

reabastecimento 

de veículos com o 

alcance limitado, 

utilizando o 

problema de 

caminho ótimo 

estocástico com 

relays (SOPPR).

label-correcting. incerteza e da 

probabilidade de 

chegada. Normalmente o 

limite de alcance tem um 

impacto maior no custo 

da viagem do que o 

limite de probabilidade. 

Os algoritmos label- 

correcting tiveram um 

bom desempenho.

Li et al. (2016) Problema de custo 

mínimo com 

restrições de 

recursos com 

relays (RMCPR).

Formulação de 

cadeia padrão, 

geração de 

colunas e 

relaxação 

lagrangeana, 

labeling

algorithm e 

CPLEX.

A abordagem de 

geração de colunas os 

dois labeling algorithm e 

o CPLEX, tanto em 

relação as soluções 

quanto aos tempos 

computacionais.

Xie e Jiang 

(2016)

Problema de 

atribuição de 

tráfego em 

equilíbrio sujeito a 

um requisito de 

relay no decorrer 

do roteamento.

Formulação de 

programação 

inteira não 

linear,

decomposição 

de Benders, um 

algoritmo 

modified 

gradiente 

projection e um 

algoritmo 

labeling.

O limite de alcance de 

direção e a localização 

da estação de relay 

podem remodelar os 

fluxos de equilíbrio de 

rede.

Kafle et al. Rede de entregas Formulação de Redução de custos e de



(2017) de mercadorias 

utilizando

caminhões e 

pedestres ou 

ciclistas. O ponto 

de relay atua como 

um local de troca 

da encomenda do 

caminhão para o 

ciclista ou 

pedestre.

programação 

não-linear 

inteira mista, 

linearização do 

problema e 

também

abordagens de 

branch-and- 

bound e 

Simulated 

Annealing.

quilometragem em 

relação ao projeto de 

rede somente com 

caminhões e 

sensibilidade a 

penalidade por não 

atender às janelas de 

tempo dos clientes, o 

custo operacional do 

caminhão, o valor de 

tempo dos crowdsources 

e o modo crowdsource.

Kewcharoenwon 

g e Üster (2017)

Design de rede de 

relay como uma 

rede de hub-and- 

spoke, com o hub 

atuando somente 

como ponto de 

relay, com 

restrições de 

capacidade de 

links e de 

desequilíbrio de 

links.

Algoritmo de

decomposição

lagrangeana.

A inclusão das restrições 

de capacidade do link 

tornou o problema mais 

realista e foi possível 

uma melhor distribuição 

dos fluxos entre pontos 

de relay, fornecendo 

valores de desequilíbrio 

de link mais baixos. E 

também possibilitou uma 

melhor localização dos 

pontos de relay.

Yildiz et al. 

(2018),

Problema de 

design de redes 

com relays (NDR) 

com uma 

formulação de 

fluxo de múltiplas 

mercadorias e o 

problema de

Formulação de 

corte de árvores 

de Steiner, 

desigualdades 

válidas, cortes 

de otimalidade e 

um algoritmo 

branch-and-

Solução de grandes 

instâncias com 

adaptações da 

formulação proposta 

para o problema NDR- S.



design de rede de 

fonte única com 

relays (NDR-S).

price-and-cut.

FONTE: A autora (2019).

Diante disso, a rede de relay é uma boa alternativa para melhorar a gestão 

de empresas de transporte. Essa configuração de rede pode solucionar problemas 

que têm gerado grandes prejuízos e incômodos para as empresas. Funcionários 

descontentes, número alto de acidentes, custos extras com pernoite e alimentação 

dos motoristas fora do seu horário de trabalho, dentre outros. Além de ser uma saída 

para problemas específicos, como por exemplo, o de pontos de recarregamento de 

caminhões elétricos.

Tendo em vista que há poucos trabalhos realizados nessa área e os que 

existem são recentes, infere-se que este é um problema novo e uma área pouco 

explorada. Desta forma, há muitas possibilidades de investigações e aplicações a 

serem feiras a respeito deste assunto. Uma possibilidade de estudo utilizando a rede 

de relay é realizar uma pesquisa sobre o impacto que é causado com a mudança de 

uma rede de transporte com despacho PtP para uma rede em que se utiliza pontos 

de relay para determinados fins, analisando as mudanças ocorridas, os impactos 

sociais e os benefícios da implantação desse sistema.

Esta pesquisa traz como contribuição uma formulação para o problema de 

relay com janelas de tempo de saída do motorista e de chegada da carga ao 

destino. As janelas de tempo de saída dos motoristas são restrições hard, as quais 

necessariamente devem ser cumpridas. As janelas de tempo de chegada da carga 

ao destino são restrições soft, em que ocorre uma penalização para caso ocorra o 

atraso ou adiantamento da carga. Além disso, o modelo determina os pontos de 

troca e o par de motoristas que realizam a troca, calcula o tempo de chegada de 

cada motorista no relay e o horário em que ocorre a troca, calcula o tempo de 

chegada da carga ao destino final, o período trabalhado pelo motorista e a hora 

extra.



3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E MODELO MATEMÁTICO

Neste capítulo será definido o problema de relay em questão nesse trabalho, 

com a descrição do problema e suas especificidades e também a elaboração do 

modelo matemático de programação linear inteira mista, para o problema abordado.

3.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Considerando uma situação inicial em que existem dois locais A e B e uma 

empresa realize entregas de A para B e de B para A, como na FIGURA. 1. Supondo 

que um motorista necessite de oito horas para percorrer esse trajeto, ao chegar ao 

destino terá que se permanecer em B, devido à quantidade de horas trabalhadas. 

Mas, se ao invés do motorista precisar ir até o final do percurso tivesse um local que 

ele pudesse trocar de caminhão com outro motorista, no final do percurso ele 

poderia retornar para o seu local de destino. Ou seja, o motorista 1 saindo de A troca 

de caminhão com o motorista 2 que sai de B no ponto P1, como mostra a FIGURA 

2. Assim, o motorista 1 retorna para A e o motorista 2 para B . Neste caso, P1 atua 

como um ponto de relay e serve como uma alternativa para reduzir a distância a ser 

viajada pelo motorista, possibilitando ainda o descanso em casa e economia com 

pernoite e alimentação. Além da possibilidade de ele ficar mais satisfeito com o 

trabalho e consequentemente ocorrer uma redução da taxa de rotatividade nesse 

serviço.

FIGURA 1 - ROTA DE UM MOTORISTA DE UMA EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS



FONTE: A autora (2017).

O problema a ser tratado nesse trabalho considera trajetos com rotas com 

origem/destino nos nós 1, 2, 3,..,n. Sendo possíveis as viagens entre (1,2), (2,1), 

(2,3), (3,2), (3,4), (4,3), (3,5), (5,3), (4,8), (8,4), (5,7), (7,5), (5,6), (6,5), ... , com uma 

quantidade determinada de caminhões (ou cargas) que saem de cada nó. Há t 

pontos de relay potenciais em cada trecho possível.

Cada caminhão que sai de um local de origem/destino só pode realizar troca 

com um único caminhão que saia de outro local de origem/destino, sendo o trecho 

possível. Cada caminhão só pode realizar troca em um único ponto de relay e todos 

os caminhões precisam realizar troca. Sabendo que a distância de A até B é longa, 

deseja-se determinar pontos de relay em cada trecho de modo a minimizar os custos 

com a implantação da rede de relay e com isso determinar quais caminhões irão 

realizar trocas e em quais pontos de relay. A FIGURA 3 mostra uma possibilidade 

rede de relay para o problema estudado



Esse problema foi formulado com a elaboração de um modelo exemplo de 

programação inteira, como será apresentado na Seção seguinte.

3.2 MODELO MATEMÁTICO

Uma empresa de transporte realiza rotas com origem/destino nos depósitos 

(nós) i, j  e N  = {l, 2, •••, n }. Sendo possíveis as viagens entre depósitos 

determinados, um trecho é determinado por um par ordenado de dois nós. Há uma 

quantidade determinada de caminhões (cargas) que saem de cada nó e cada 

caminhão necessita respeitar uma janela de tempo de partida do depósito. Além 

disso, se o caminhão chegar ao destino fora de uma janela de tempo de chegada 

sofrerá uma penalização. Há t pontos de relay potenciais em cada trecho possível, 

desta forma, t é a quantidade de pontos de relay potenciais existentes entre dois nós 

em que existe ligação, sendo esse valor fixo para todos os trechos disponíveis.

de Relay

de origem/destino

FONTE: A autora (2019).



Cada caminhão que sai de um depósito só pode realizar troca com um único

caminhão que saia de outro depósito, sendo o trecho possível. Cada caminhão só

pode realizar troca em um único ponto de relay e todos os caminhões precisam

realizar troca. Sabendo que a distância de i até j é longa, deseja-se determinar quais

caminhões irão realizar trocas e em quais pontos de relay de modo a minimizar os

custos de hora extra, atraso e adiantamento da viagem de cada motorista.

Além disso, considerando que a distância entre i e o primeiro relay, entre

dois relays consecutivos e entre o último relay e j  é a mesma, o trecho é dividido

entre t relays ((t+1) partes). No trecho (1,2), por exemplo, o primeiro relay é

1 2 
determinado por t + 1 , o segundo relay t + 1 e assim por diante até chegar ao relay

r
desejado r  que é determinado por t +1.

Desta forma, as premissas do modelo são:

- Existe um conjunto de n depósitos (nós);

- Existem ligações entre os depósitos;

- Cada motorista retorna ao seu depósito de origem;

- O horizonte de planejamento é de um dia;

- Cada motorista realiza um único relay no dia;

- Existem demandas de "carregamento” -  "entrega”, com janelas de tempo;

- A quantidade de carregamento e entrega em cada nó é igual;

- A frota é homogênea: tempos idênticos independente da carga ou motorista.

- As demandas são simétricas, ou seja, para toda carga (i,j) existe uma carga (j,i).

Mediante isso, o modelo deve determinar:

- Qual horário cada caminhão (carga) sai de cada depósito;

- Qual horário cada caminhão (carga) chega em cada depósito;

- Qual horário cada caminhão (carga) fica disponível em cada ponto de relay;

- Qual ponto de relay ocorre o relay de cada caminhão (carga);

- Qual o par de caminhões (cargas) para relay.



3.2.1 Conjuntos

N : nós que representam os locais de partida dos caminhões, com

i, j  G N  = {0, 1, •••, n}.

C : caminhões que partem dos nós, com k ,l <e C = {0,1, •••, m } .

R  : pontos de relay, com r <e R  = {0 ,1, • - ,  t } .

3.2.2 Parâmetros

d j  : duração da viagem em horas de i até j.

v  : custo por tempo de viagem.

r
c ik jl  : custo da realização da troca do caminhão k de origem em i, com o caminhão l

r
de origem em j. Sendo c j  = v.dj  • ■

(t+1)

1 seexiste ligação entre i e j;

0 casocontrário.

q t : quantidade de caminhões disponíveis em i.

s ik : horário de saída mínimo do caminhão k do nó i.

Sik : horário de saída máximo do caminhão k do nó i. 

e : custo da hora extra trabalhada.

p  : período de trabalho máximo a ser realizado por cada motorista. 

f  : horário mínimo de chegada do caminhão l em i.

f  ü : horário máximo de chegada do caminhão l em i. 

h : custo por hora de atraso/adiantamento do caminhão no destino.



3.2.3 Variáveis de Decisão

x rx ikjl

1 seocaminhão k de origem em i realiza troca com o caminhão l de origem 

em j ,  no ponto de relay r;

0 casocontrário.

z ikj ^

1 seocaminhão k de origem em i ena direção de j ,  realizatroca no ponto 

de relay r;

0 casocontrário.

z j li  '

1 seocaminhão l de origem em j  ena direção de i, realizatroca no ponto 

de relay r;

0 casocontrário.

8 ikj  : horário de saída do caminhão k do nó i em direção a j. 

a rãj : horário de chegada do caminhão k no relay r no trecho (i,j).

õ j  : instante que acontece a troca do caminhão k de i com o caminhão l de j  no 

relay r.

c o j : instante da chegada em i do motorista que saiu com o caminhão k de i após 

realizar a troca com o motorista que saiu com o caminhão l de j  no relay r  no trecho

(ij).

p rlk]l : tempo total do percurso do motorista que saiu com o caminhão k de i, realizou

troca em r  com o motorista que saiu com o caminhão l de j  e retornou para i.

r j  : quantidade de horas extras trabalhadas pelo motorista que saiu com o

caminhão k de i após realizar troca em r  com o motorista que saiu com o caminhão l 

de j  e retornar para i.

r
T j : tempo de adiantamento da chegada do caminhão l em i após a troca em r.

Tikji: tempo de atraso da chegada do caminhão l em i após a troca em r.

<



3.2.4 Função Objetivo

n m n m t n m n m t

M inim izar Z  =  Z Z Z Z Z  cikji • x ikJi + Z Z Z Z Z e -r ik ji +
i= 0  k =0  j =0  l =0  r = 0  i= 0  k=0  j = 0  l =0  r= 0

n m n m t (  \ ( “W

Z Z Z Z Z * (1)-ik ji +  T ik j l  /
i =0  k =0  j =0  i =0  r =0

O primeiro termo da função objetivo (1) é o custo com a implantação dos 

pontos de relay, determinando qual caminhão k do nó i irá realizar troca com qual 

caminhão l do nó j  e em qual ponto de relay r, o segundo termo calcula as horas 

extras trabalhadas e o terceiro termo calcula os tempos de atraso ou adiantamento 

dos da chegada das cargas em seus destinos.

3.2.5 Restrições

n t

Z Z z>kj =  1 V i e  N >k  e  C  (2)
j =0 r=0 

n t

Z Z z ji =  1 V  e N , l  e C
i=0 r=0 ( 3 )

Em (2), cada caminhão de cada no i só pode realizar troca na direção de um 

único nó j  e em um único relay r. Da mesma forma em (3), cada caminhão de cada 

nó j  só pode realizar troca na direção de um único i e em um único ponto de relay r.

m
Z  = zk , V i, j  e N >k  e C >r  e ^
l= 0  ( 4 )

m
Z x ik)'l =  z rli ’ V i ’ j  e  N l  e  C ’ r e  ^  ,k=0 (5 )



z r = 1Nas restrições em (4), dado uma origem e um destino (i,j), se ikj , um 

caminhão k de i realiza troca em um determinado r . Desta forma, algum caminhão l

zr = 0de j  precisa realizar troca com k em r. Agora se ikj , o caminhão k de i não realiza 

troca neste relay r, então, nenhum caminhão l de j  deverá realizar troca nesse ponto

z r = 1
de relay. De maneira semelhante, em (5), dado um trecho (j, i), se jli , um 

caminhão l de j  realiza troca em um determinado relay. Desta forma, algum

z r = 0caminhão k de i deverá realizar troca com l em r. Mas se jli , o caminhão l de j  

não realiza troca em r, então, nenhum caminhão k de i deverá realizar troca nesse 

ponto de relay.

< w  Vi, j  e N , k, l e C, r e R (6)

O conjunto de restrições (6) seleciona os trechos utilizados no modelo. Ou 

seja, se w,J = 1, o trecho de i até j  existe e a variável x'k>1 pode ser escolhida ou não. 

Se w,J = 0 , o trecho não existe e Xik]l = 0 necessariamente.

n m t m
„r

X X X Z xk l =  q, Vi e N  ,7,
j =0 l=0 r=0 k=0 (7)

No conjunto (7), em cada nó só poderão ser usadas exatamente a 

quantidade de caminhões disponíveis no nó i.

xj  = j  ^  j  e N, k, l e C, r e R (8)

Em (8), um caminhão k de i realizar troca em um ponto de relay r  com um 

caminhão l de j  é igual ao caminhão l de j realizar troca com o caminhão k de i no 

ponto de relay (t - r). A contagem dos pontos de relay ocorre nos trechos 

determinados (arcos). Por exemplo, no trecho (1,2) distribuem-se os relays



(quantidade pré-estabelecida) ao longo do arco de maneira equivalente e o primeiro 

relay será o mais próximo do nó zero. Por outro lado, se o trecho observado fosse

(2,1), o primeiro relay deveria ser o mais próximo do 2. Assim, escolhendo um relay r 

no trecho (1,2) ele será o relay (t - r) no trecho (2,1). E isso ocorre em todos os 

trechos da rede.

Sik ^  ô,kj ^  s ik V à  j  e  N , k  e  C (9)

O conjunto (9) determina um intervalo do horário de saída permitido dos

s
caminhões, ou seja, o caminhão k só poderá partir de i em direção a j  depois de - *

horas e até sik horas.

r (10)
= õik, + d .  V i, j  e  N , k  e  C, r e  R

lkj lkj u (t +1)

No conjunto de restrições (10), obtém-se o instante de chegada do caminhão 

k saindo de i em direção a j  no relay r.

V1, j  e  N , k , l e  C, r e  R  (11)

-  j ) V1, j  e  N , k , l e  C, r e  R  (12)

Em (11) e (12) determinam-se o instante em que ocorre a troca dos 

caminhões, pois é o instante em que os dois caminhões estão no relay e prontos 

para a troca.



=  j  V i>j  e  N >k >l  e  C >r  e  R

O conjunto (13) informa que o instante da troca do caminhão k de i com o 

caminhão l de j  no relay r  é também o instante da troca do caminhão l de j  com o 

caminhão k de i no relay (t - r).

r
+ d ij • V i,j  e N k >l  e C>r  e R

A j  =  “  ^ikj V i', j e N ,k , l  e C r  e R

Pikjl ^  ^  + Yrkjl V i>j  e N  k >l e C> r  e R

(14)

(15)

(16)

Nas restrições em (14) calcula-se o instante em que o motorista que saiu 

inicialmente com o caminhão k de i retorna para i com o caminhão l após a troca, em 

(15) é determinado o tempo total de viagem desse motorista e em (16) são 

calculadas as quantidades de horas extas trabalhadas por ele, sendo contadas 

somente as horas extras positivas, ou seja, não é considerado se o motorista 

trabalhou menos do que a jornada máxima determinada.

Ú ji  +  v i j  ^  f_a ' V i ’ j  e N ’ k ’ l  e C ’ r  e R
(17)

(18)

Os conjuntos de restrições (17) e (18) determinam tempos de adiantamento 

e atraso dos caminhões de acordo com o intervalo em que a carga deve chegar no 

destino.



x j  = {0,1}, Z j  = {0,1}, j  = {0,1}, S j  > 0, V j  > 0 ,0 j  > 0, 0 9)

> 0, P j  > 0, Y j  > 0

Por fim (19) define o domínio das variáveis utilizadas no modelo.



4 TESTES COMPUTACIONAIS

Os testes realizados tiveram por objetivo verificar o limite de resolução do 

modelo. Desta forma, foram escolhidos os conjuntos de nós ( N  ), os conjuntos de 

quantidade de troca por trecho ( TpT ) e combinados esses dois parâmetros. O 

conjunto de nós N  representa os pontos de origem/destino da rede. O conjunto 

TpT representa a quantidade de trocas que podem ser realizadas por pares de 

motoristas em um trecho definido por dois nós. Esse parâmetro tem relação com a 

quantidade de caminhões disponíveis em cada nó e com a quantidade de ligações 

que o nó possui. Por exemplo, se forem realizadas três trocas por trecho devem 

estar disponíveis no nó três vezes o número de ligações que o nó faz. Na FIGURA 4 

está representado um esquema desse exemplo.

FIGURA 4 -  REPRESENTAÇÃO DA QUANTIDADE DE CAMINHÕES DISPONÍVEIS EM CADA NÓ

□

FONTE: A autora (2019).

Na FIGURA 4, o nó 1 é um depósito central e tem três entregas para cada 

um dos nós {2,3,4}, por isso são necessários 9 caminhões. Já o nó 2 tem três 

entregas para o nó 1 e três para o nó 5, sendo necessários 6 caminhões.



Generalizando, o nó 1 possui três ligações, desta forma, a quantidade de 

caminhões ( q ) será dada pelo número de trocas por trecho ( TpT ) multiplicado pela

quantidade de ligações existentes no nó ( N L ig ), ou seja,

qi = TPT ■ NLig

Assim, para cada nó, pode-se calcular a quantidade de caminhões que 

estarão disponíveis.

Nó 1: q, = TpT ■ NLig = 3 ■ 3 = 9 

Nó 2: q  = TpT ■ NLig = 3 ■ 2 = 6 

Nó 3: q  = TpT ■ NLig = 3 ■ 1 = 3 

Nó 4: q  = TpT ■ NLig = 3 ■ 1 = 3 

Nó 5: q  = TpT ■ NLig = 3 ■ 1 = 3

A quantidade de pontos de relay e os outros parâmetros como as matrizes 

de ligação dos nós, de distância, de janela de tempo e de atraso e adiantamento dos 

caminhões são especificadas nos próximos subcapítulos. O modelo foi resolvido de 

maneira exata e para isso, foi implementado em linguagem de programação Visual 

Basic.NET 2015 utilizando o software Gurobi Optimization, versão 8.0.1. Os testes 

foram efetuados em um computador com sistema operacional Microsoft Windows 8, 

processador AMD A10 PRO-7800B R7, 12 Compute Cores 4C+8G 3.50GHz, 

memória RAM  de 8GB e sistema operacional de 64 bits. N0s próximos subcapítulos 

serão apresentados um exemplo que foi utilizado para validar o modelo proposto e 

os testes computacionais realizados com instâncias geradas aleatoriamente.

4.1 VALIDAÇÃO DO MODELO

Com a intenção de validar o modelo, foi resolvido um exemplo com uma 

rede de quatro nós, 1, 2, 3, 4 e dois pontos de relay em cada trecho (arco), como 

mostra a FIGURA 5. Com três caminhões disponíveis (1,2 e 3) no nó 1 e nos nós 2, 

3 e 4 somente um caminhão em cada (1).



FONTE: A autora (2019).

As matrizes de tempo de viagem {dtJ) e das ligações entre os nós W ) estão

representadas nas FIGURAS 6 e 7, respectivamente e consideram o nó i nas linhas 

e o nó j  nas colunas. Por exemplo, o tempo de viagem de 1 até 3 é de 9 horas, pois 

d13 = 9 e há ligação entre esses nós, de maneira que w13 = 1 e w31 = 1. Já entre os 

nós 3 e 4 não há ligação e seu tempo de viagem é um número necessariamente 

grande, também, w34 = 0 e w43 = 0.

FIGURA 6 - MATRIZ DO TEMPO DE VIAGEM (d tJ)

FONTE: A autora (2019).



0 1 1 1  

1 0  0 0
1 0  0 0
1 0  0 0

FONTE: A autora (2019).

Os intervalos de tempo em que os motoristas podem sair de seus locais de 

origem são apresentados nas FIGURAS 8 e 9, onde as linhas são representadas 

pelos locais de saída i e as colunas os caminhões k . Por exemplo, um motorista só 

pode sair com o caminhão 1 do ponto 2 depois das 10 horas e até as 14 horas.

FIGURA 8 - MATRIZ DO HORÁRIO MÍNIMO DE SAÍDA DO CAMINHÃO k DO NÓ i (sA )

FONTE: A autora (2019).

FIGURA 9 - MATRIZ DO HORÁRIO MÁXIMO DE SAÍDA DO CAMINHÃO k DO NÓ / {sa-)

FONTE: A autora (2019).

Os intervalos de tempo em que é solicitado que os caminhões cheguem aos 

locais de destino são apresentados nas FIGURAS 10 e 11, onde as linhas são 

representadas pelos locais de saída i e as colunas os caminhões l . Por exemplo, o 

caminhão 1 deve chegar ao ponto 2 depois das 21 horas e até as 23 horas, se o 

caminhão não chegar dentro desse intervalo é cobrada uma penalidade.



FONTE: A autora (2019).

FIGURA 11 - MATRIZ DO HORÁRIO MÁXIMO DE CHEGADA DO CAMINHÃO l NO NÓ i ,, aÓ i ( f l  )

FONTE: A autora (2019).

Também, o custo por tempo de viagem é de R$ 1, v = 1, o custo da hora 

extra trabalhada é igual a R$ 50, e = 50, o percurso máximo de trabalho dos 

motoristas é igual a 8 horas, p = 8 e o custo por hora de atraso/adiantamento do 

caminhão no destino é R$ 1, h = 1. Um esquema da escolha das trocas realizadas é 

apresentado na FIGURA 12, onde o que está no círculo azul são os caminhões 

escolhidos para saírem de cada nó. Desta forma, do nó 1 em direção a 2 saiu o 

caminhão 1 e do nó 2 em direção a 1 saiu o caminhão 1. Do nó 1 em direção a 3 

saiu o caminhão 3 e do nó 3 em direção a 1 saiu o caminhão 1. Do nó 1 em direção 

a 4 saiu o caminhão 2 e do nó 4 em direção a 1 saiu o caminhão 1.



FONTE: A autora (2019).

O QUADRO 4 traz as variáveis escolhidas pelo modelo nos trechos (1,2) e

(2,1) e a interpretação de cada uma.

QUADRO 4 - INTERPRETAÇÃO DAS VARIÁVEIS ESCOLHIDAS PELO MODELO NO EXEMPLO
Variáveis escolhidas Interpretação

x 2 = 1 x1 = 1x1121 1 x2111 1
2 1 1 1

Z112 = 1 Z 211 = 1
1 1 2 

Z112 = 1 Z 211 = 1

O caminhão 1 do nó 1 realizará troca 

com o caminhão 1 do nó 2 no ponto 

de relay 2. Que é igual a escolha do 

caminhão 1 do nó 2 realizar troca com 

o caminhão 1 do nó 1 no ponto de 

relay 1.

*112=9 *211=10

O caminhão 1 partiu do nó 1 em 

direção a 2 às 9 horas e o caminhão 1 

partiu do nó 2 em direção ao nó 1 às 

10 horas.

O caminhão 1 que partiu de 1 chegou



A 212 = 13 ^11 = 12 ao relay 2 às 13 horas e o caminhão 1 

que partiu de 2 chegou ao relay 1 às 

12 horas.

_  io n1 _ iq v1121 13 v2111 13 O horário da troca dos caminhões foi 

às 13 horas.

v 1121 = 17 ®2111 = 15

0  motorista que saiu com o caminhão

1 do nó 1 retornou com o caminhão 1 

que saiu de 2 ao nó 1 às 17 horas e o 

motorista que saiu com caminhão 1 

do nó 2 retornou com o caminhão 1 

que partiu de 1 para 2 às 15 horas.

A 121 = 8 P2111 = 5

O tempo de viagem do motorista que 

partiu do nó 1 e retornou para 1 foi de 

8 horas e o tempo de viagem do 

motorista que partiu de 2 e retornou 

para 2 foi de 5 horas.

y  1121 = 0 2̂111 = 0

O motorista que partiu do nó 1 e 

retorno para 1 não trabalhou hora 

extra e o motorista que partiu de 2 e 

retornou para 2 também não 

trabalhou hora extra.

2 -5 1 ^1̂121 = 3 I 2111 = 6

O caminhão 1 que partiu de 1 chegou 

3 horas adiantado no nó 2 e o



caminhão 1 que partiu de 2 chegou 6 

horas adiantado no nó 1.

-1 —0
T 0010 = 0 T1000 = 0

O caminhão 1 que partiu de 1 não 

chegou depois do horário 

estabelecido no nó 2 e o caminhão 1 

que partiu de 2 também não chegou 

depois do horário no nó 1.

FONTE: A autora (2019).

As variáveis escolhidas nos trechos (1,3), (3,1), (1,4) e (4,1) podem ser 

interpretadas da mesma forma. E o valor da função objetivo, que inclui o custo das

trocas, o custo com hora extra e atraso e adiantamento dos caminhões é: #

Objective value = 2.1410875999999829e+07.

4.2 RESOLUÇÃO DO MODELO

A fim de verificar o desempenho e o limite da resolução do modelo, foram 

geradas instâncias aleatórias combinando os seguintes conjuntos de parâmetros:

N  = {4,7,10,13,16} e TpT = {1,2,3,4,5}

Desta forma obteve-se as classes de combinações:

Classe 1: (4,1) (4,2) (4,3), (4,4), (4,5)

Classe 2 : (7,1), (7,2)  (7,3), (7,4), (7,5)

C lasse 3 : (10,1)  (10,2)  (10,3)  (10,4), (10,5)

Classe 4 : (13,1), (13,2), (13,3), (13,4), (13,5)

Classe 5 : (16,1) (16,2) (16,3) (16,4) (16,5)



Para cada combinação foram resolvidas 10 instâncias geradas 

aleatoriamente e os parâmetros gerados foram as matrizes wy., dy., s * , sik, f  , f  a . As

matrizes wy são simétricas de ordem n (número de nós) e compostas apenas de 0

ou 1. Necessariamente a diagonal principal é nula e os outros elementos podem 

receber tanto zero quanto um. As matrizes dy também são simétricas e possuem

um valor suficientemente grande nas posições em que wy recebem valor zero. As

outras posições recebem um valor aleatório entre 0 e 50. As matrizes sik e sik têm 

dimensões n xM a xq , onde n é a quantidade de nós e Maxq é a maior quantidade 

de caminhões disponível de todos os nós. Vale salientar também que cada elemento 

de sk é menor que o elemento na mesma posição em s,k, ou seja, sab < sab para

quaisquer a e N  e b e q  . As matrizes f  e f  u também têm dimensões n xMaxq e

f  < f  ab para quaisquer a e N  e b e M axq . Os outros parâmetros foram mantidos

fixos, com v = 1, e = 50, p  = 8 e h = 1. A quantidade de relay também foi fixada em 5 

relays em cada trecho. O tempo limite de solução foi de 18000 segundos (cinco 

horas).

Os resultados de cada instância se encontram nas TABELAS de 7 à 31 no 

Apêndice 1. Nos subcapítulos seguintes, serão apresentados nas TABELAS de 2 à 6 

as quantidades de soluções encontradas e o número médio de variáveis, os valores 

mínimo, médio, máximo, soma e desvio padrão do valores da função objetivo (Z), do 

gap e do tempo computacional em segundos T(s) para cada classe. Além de mostrar 

um gráfico do tempo computacional em função do número do TpT para cada classe. 

E o último subcapítulo traz os gráficos do tempo computacional (t(s)) em função do 

número de nós (n), para cada TpT, número de trocas por trecho, fixo. Foram 

encontradas soluções para dezenove das vinte e cinco combinações e todas as 

soluções encontradas foram ótimas.

4.2.1 Classe 1

Nesta classe de testes foram geradas instâncias com número de nós igual a 

quatro, N  = {4} e número de trocas por trecho igual a um, dois, três, quatro e cinco, 

TpT = {l,2,3,4,5}. Os resultados computacionais estão apresentados na TABELA 2.



TABELA 2 -  RESULTADOS COMPUTACIONAIS DAS INSTÂNCIAS DA CLASSE 1
_ . ~ Número Soluções .1 . Médio de Encontradas .Variáveis

Z gap T(s)

10 3547,2 Mínimo 12541330 0,00% 0,192

Média 102941B32 0,00% 0,202

(4,1) Máximo 22B840950 0,00% 0,220

Soma 102941B318 0,00% 2,022

Desvio Padrão B30478B5 0,00% 0,007

10 18137,6 Mínimo 200411B09 0,00% 0,199

Média 5272273B3 0,00% 0,419

(4,2) Máximo 905405427 0,00% 1,154

Soma 5272273B30 0,00% 4,188

Desvio Padrão 27B583331 0,00% 0,338

10 18137,6 Mínimo 112951221 0,00% 0,203

Média 1117B15B88 0,00% 0,675

(4,3) Máximo 1804429B73 0,00% 0,998

Soma 1117B15B883 0,00% 6,755

Desvio Padrão B2B250590 0,00% 0,323

10 34636,8 Mínimo 200B03739 0,00% 0,203

Média 1384B47485 0,00% 0,718

(4,4) Máximo 341BB2B824 0,00% 3,448

Soma 1384B474855 0,00% 7,177

Desvio Padrão 1142217882 0,00% 1,025

10 61448 Mínimo 312822BB1 0,00% 0,218

Média 23187B2727 0,00% 1,885

(4,5) Máximo 407987B28B 0,00% 5,150

Soma 23187B272B7 0,00% 18,847

Desvio Padrão 14044B45B5 0,00% 1,634
FONTE: A autora (2019).

De acordo com a TABELA 2, verifica-se que foram encontradas 

soluções para todas as instâncias da classe, com o tempo computacional menor que 

6s. A FIGURA 13 mostra o gráfico do tempo médio em segundos para resolver as 

instâncias variando o TpT entre 1 e 5. Verifica-se que o tempo computacional para 

resolver a instância com TpT = 5 cresceu consideravelmente em relação aos outros 

valores de TpT .



FONTE: A autora (2019).

4.2.2 Classe 2

Nesta classe de testes foram geradas instâncias com número de nós igual a 

sete, N  = {7} e número de trocas por trecho igual a um, dois, três, quatro e cinco, 

TpT = {l,2,3,4,5}. Os resultados computacionais estão apresentados na TABELA 3.

TABELA 3 -  RESULTADOS COMPUTACIONAIS DAS INSTÂNCIAS DA CLASSE 2
Soluções

Encontradas
Número 
Médio de 
Variáveis

Z gap T(s)

10 35394,8 Mínimo 663752624 0,00% 0,374
Média 1280212125 0,00% 0,878

(7,1) Máximo 1856755825 0,00% 1,599
Soma 12802121253 0,00% 8,783

Desvio Padrão 484492515 0,00% 0,438
10 132476 Mínimo 3304334657 0,00% 1,045

Média 4954392892 0,00% 5,317
(7,2) Máximo 7068011687 0,00% 21,996

Soma 49543928917 0,00% 53,175
Desvio Padrão 1135018765 0,00% 6,407

10 315575,4 Mínimo 5407299892 0,00% 1,903
(7,3) Média 12171947437 0,00% 18,977

Máximo 17381110246 0,00% 98,670



Soma 
Desvio Padrão

121719474367
3873337577

0,00%
0,00%

189,767
28,614

10 441644 Mínimo 9618475283 0,00% 2,948
Média 18415460923 0,00% 18,342

(7,4) Máximo 27073910295 0,00% 49,733
Soma 184154609234 0,00% 183,422

Desvio Padrão 6254987620 0,00% 14,823
10 828002 Mínimo 23812980500 0,00% 22,058

Média 30998395519 0,00% 115,671
(7,5) Máximo 42318067727 0,00% 373,652

Soma 309983955191 0,00% 1156,711
Desvio Padrão 6594858918 0,00% 109,401

FONTE: A autora (2019)

A TABELA 3, mostra que foram encontradas soluções para todas as 

instâncias da classe, com o tempo computacional menor que 374s. A FIGURA 13 

mostra o gráfico do tempo médio em segundos para resolver as instâncias variando 

o TpT entre 1 e 5. Verifica-se que o tempo computacional para resolver a instância 

com TpT = 5 também cresceu consideravelmente em relação aos outros valores de 

TpT .

FIGURA 14 -  GRÁFICO DO TEMPO COMPUTACIONAL EM FUNÇÃO DO TPT PARA A CLASSE 2
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FONTE: A autora (2019).

4.2.3 Classe 3

As instâncias desta classe foram geradas com número de nós igual a dez, 

N  = {10} e número de trocas por trecho igual a um, dois, três, quatro e cinco, 

TpT = {l,2,3,4,5}. A TABELA 4 mostra os resultados computacionais obtidos.

TABELA 4 -  RESULTADOS COMPUTACIONAIS DAS INSTÂNCIAS DA CLASSE 3

„  , „ Número Soluçoes de
Encontradas .. .Variaveis

Z gap T(s)

10 160262 Mínimo 4759980533 0,00% 1,997
Média 6192424050 0,00% 3,617

(10,1) Máximo 7614276672 0,00% 6,174
Soma 61924240500 0,00% 36,173

Desvio Padrão 970558436 0,00% 1,162
10 160262 Mínimo 14538283556 0,00% 8,705

Média 22952652318 0,00% 26,127
(10,2) Máximo 30538982252 0,00% 54,740

Soma 229526523179 0,00% 261,267
Desvio Padrão 5880508305 0,00% 15,514

10 1674858 Mínimo 46385109773 0,00% 33,539
Média 57660398438 0,00% 242,105

(10,3) Máximo 74757550386 0,00% 771,063
Soma 576603984378 0,00% 2421,048

Desvio Padrão 9455541090 0,00% 220,453
10 2383360 Mínimo 68345722921 0,00% 57,612

Média 91439869753 0,00% 485,617

(10,4) Máximo 121502000000 0,00% 1236,775
Soma 914398697531 0,00% 4856,167

Desvio Padrão 22075192155 0,00% 408,551
10 4499090 Mínimo 106518000000 0,00% 238,307

Média 167317100000 0,00% 828,094
(10,5) Máximo 208577000000 0,00% 1391,803

Soma 1673171000000 0,00% 8280,941
Desvio Padrão 31080242275 0,00% 400,553

FONTE: A autora (2019).

Como visto na TABELA 4, todas as instâncias da classe encontraram 

soluções, com o maior tempo computacional aproximadamente 1392s. Na FIGURA



14 está representado o gráfico do tempo médio em segundos de solução do modelo 

variando o TpT entre 1 e 5. Mediante o gráfico é possível visualizar que o tempo 

computacional cresce de maneira gradativa a medida que aumenta o valor do TpT .

FIGURA 15 -  GRÁFICO DO TEMPO COMPUTACIONAL EM FUNÇÃO DO TPC PARA A CLASSE 3

N=10
900 

800 

700 

0  600 

500 

-A. 400
HL
^  300 

200 

100 

0

1 2 3 4 5

TpT

FONTE: A autora (2019).

4.2.4 Classe 4

Para gerar as instâncias desta classe foram utilizados N  = {13} e número de 

trocas por trecho igual a um, dois, três, quatro e cinco, TpT = {l,2,3,4,5}. A TABELA 5 

traz os resultados obtidos com a solução do modelo.

TABELA 5 -  RESULTADOS COMPUTACIONAIS DAS INSTÂNCIAS DA CLASSE 4
Soluções

Encontradas
Número 
Médio de 
Variáveis

Z gap T(s)

10 4499090 Mínimo 14729368277 0,00% 6,661
Média 18054358333 0,00% 13,510

(13,1) Máximo 22075339461 0,00% 19,188
Soma 1,80544E+11 0,00% 135,100

Desvio Padrão 2345295689 0,00% 4,819
10 1779156 Mínimo 57565358438 0,00% 59,412

(13,2)
Média 71002084568 0,00% 244,488

Máximo 82996702126 0,00% 615,616
Soma 7,10021E+11 0,00% 2444,878



Desvio Padrão 7322827024 0,00% 203,347
10 3861249 Mínimo 1,30485E+11 0,00% 478,512

Média 1,56419E+11 0,00% 859,328
(13,3) Máximo 1,79155E+11 0,00% 1099,310

Soma 1,56419E+12 0,00% 8593,283
Desvio Padrão 14269954413 0,00% 213,548

0 8038128 Mínimo - - -
Média - - -

(13,4)1 Máximo - - -
Soma - - -

Desvio Padrão - - -
0 7755990 Mínimo - - -

Média - - -
(13,5) Máximo - - -

Soma - - -
Desvio Padrão - - -

FONTE: A autora (2019).

Nesta classe o modelo proposto não resolveu 20 instâncias, dez da 

combinação (13,4) e dez de (13,5). Ocorreu um erro de “Out o f Memory” devido a 

quantidade de variáveis geradas não ser suportada pelo computador, tendo em vista 

que (13,4) e (13,5) obtiveram em média 8.038.128 variáveis e 7.755.990 variáveis, 

respectivamente. A TABELA 5 mostra os resultados encontrados e onde ocorreu 

“Out o f Memory” está respresentado pelo símbolo (-). As trinta demais soluções 

encontradas foram ótimas e o maior tempo computacional foi de aproximadamente 

1099s. O gráfico do tempo médio de solução em função do número de TpT é dado 

na FIGURA 16.

1
Nas combinações (13,4), (13,5), (16,2), (16,3), (16,4) e (16,5) so foram resolvidas um instância em 

cada e o número de variáveis não é a média como nas outras, mas sim a quantidade das instâncias 
de cada combinação.
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FONTE: A autora (2019).

4.2.5 Classe 5

Para gerar as instâncias desta classe foram utilizados N  = {16} e número de 

trocas por trecho igual a um, dois, três, quatro e cinco, TpT = {l,2,3,4,5}. A TABELA 6 

apresenta os resultados obtidos.

TABELA 6 -  RESULTADOS COMPUTACIONAIS DAS INSTÂNCIAS DA CLASSE 5
Soluções

Encontradas
Número 
Médio de 
Variáveis

Z gap T(s)

10 1111026 Mínimo 31042793832 0,00% 16,723
Média 43259714055 0,00% 46,094

(16,1) Máximo 54180122897 0,00% 79,356
Soma 4,32597E+11 0,00% 460,936

Desvio Padrão 7654798166 0,00% 20,704
0 4570272 Mínimo - - -

Média - - -
(16,2) Máximo - - -

Soma - - -
Desvio Padrão - - -

0 9250560 Mínimo - - -
Média - - -

(16,3)
Máximo - - -
Soma - - -



Desvio Padrão - - -
0 13277952 Mínimo - - -

Média - - -
(16.4) Máximo - - -

Soma - - -

Desvio Padrão - - -

0 29897400 Mínimo - - -
Média - - -

(16.5) Máximo - - -
Soma - - -

Desvio Padrão - - -
FONTE: A autora (2019).

Nesta classe não foi possível resolver 40 instâncias, das combinações

(16.2), (16,3), (16,4) e (16,5) devido ao erro de “Out o f Memory”. Tendo em vista que

(16.2), (16,3), (16,4) e (16,5) obtiveram em média 4.570.272 variáveis, 9250560 

variáveis, 13.277.952 variáveis e 29.897.400 variáveis, respectivamente Para a 

combinação (16,1) foram encontradas dez soluções e o maior tempo computacional 

foi de aproximadamente 79s. O gráfico do tempo médio de solução em função do 

número de TpT é dado na FIGURA 17.

FIGURA 17 -  GRÁFICO DO TEMPO COMPUTACIONAL EM FUNÇAO DO TPT PARA A CLASSE 5
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FONTE: A autora (2019).



4.2.6 Crescimento de t(s) em função de N

Neste subcapítulo serão apresentados os valores do tempo computacional a 

medida que o número de nós cresce, para cada quantidade de trocas por trecho 

variando de 1 até 5. Na Figura 18, quando TpT = 1, observa-se que o tempo 

computacional não apresenta um crescimento tão significativo, visto que para N  = 4, 

o tempo computacional foi igual a 0,202 segundos e para N  = 16 o tempo 

computacional foi de 46,094 segundos.

FIGURA 18 - GRÁFICO DO TEMPO COMPUTACIONAL EM FUNÇAO DE N PARA TPT=1
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FONTE: A autora (2019).

Na Figura 19, o crescimento do tempo computacional, para TpT = 2, foi um 

pouco maior, sendo que para N  = 4, o tempo computacional foi igual a 0,419 

segundos e para N  = 13 o tempo computacional foi de 244,488 segundos. Nesse 

caso, quando N  = 16, o problema não pode ser resolvido.
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FONTE: A autora (2019).

Na Figura 20, sendo TpT 3, o crescimento do tempo computacional foi 

mais significativo, sendo que para N  = 4, o tempo computacional foi de 0,675 

segundos e para N  = 13 o tempo computacional foi de 859,328 segundos. Nesse 

caso, também quando N 16, o problema não pode ser resolvido.

FIGURA 20 -  GRÁFICO DO TEMPO COMPUTACIONAL EM FUNÇAO DE N PARA TPT=3
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FONTE: A autora (2019).



Para TpT = 4, o crescimento do tempo computacional foi mais significativo 

ainda, pois para N  = 4, o tempo computacional foi de 0,718 segundos e quando 

N  = 10 o tempo computacional foi de 485,617 segundos. E nesse caso, quando 

N  = 13 e N  = 16, o problema não pode ser resolvido. Como mostra a Figura 21.

FIGURA 21 -  GRÁFICO DO TEMPO COMPUTACIONAL EM FUNÇAO DE N PARA TPT=4
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FONTE: A autora (2019).

Agora quando TpT = 5, como mostra a Figura 22, o crescimento do tempo 

computacional foi considerável, pois para N  = 4, o tempo computacional foi de 1,885 

segundos e quando N  = 10 o tempo computacional foi de 828,094 segundos. E 

nesse caso, quando N  = 13 e N  = 16, o problema não pode ser resolvido.



FIGURA 22 -  GRÁFICO DO TEMPO COMPUTACIONAL EM FUNÇAO DE N PARA TPT=5
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de redes de relay surge como uma alternativa de melhoria no 

transporte rodoviário de cargas e tem uma grande abrangência em relação à 

maneira como a rede é implantada. Esta dissertação apresentou alguns trabalhos 

que mostraram diferentes abordagens de utilizações de pontos de relay e diferentes 

métodos de solução. Além disso, foi proposto um modelo de programação inteira 

mista com o intuito de determinar pontos de relay, de modo que motoristas partindo 

de diferentes lugares pudessem trocar de caminhão e retornarem para casa no final 

da viagem, evitando problemas de convívio fam iliar e social irregulares e ainda, com 

o percurso de viagem menor, o cansaço e desgaste físico dos motoristas é reduzido. 

Com isso, é esperado que a taxa de rotatividade entre os motoristas do transporte 

rodoviário de cargas reduza causando redução desses e de outros custos para as 

empresas.

Esse trabalho apresenta duas contribuições, a revisão da literatura e o 

modelo matemático. A primeira, mostrou as diferentes maneiras de abordar o 

problema de relay, os métodos de solução utilizados e os resultados obtidos. A 

segunda, é uma proposta para modelagem e resolução de abordagem exata do 

problema definido que determina qual é a troca de caminhão em qual ponto de relay 

que tem menor custo, considerando janelas de tempo para a saída dos motoristas 

dos depósitos e penalizações para adiantamentos e atrasos da chegada da carga ao 

destino final. Além de reduzir o período de viagem do motorista, minimizandos as 

horas extras trabalhadas no dia. A formulação proposta atendeu aos objetivos 

específicos desta pesquisa, os quais se tratavam da definição do problema e os 

seus benefícios, da análise de problemas semelhantes literatura, do 

desenvolvimento e resolução do modelo, da verificação do limite em que pode ser 

resolvido e da análise das soluções. Atendendo assim o objetivo geral, pois o 

modelo matemático de Programação Linear Inteira com as características 

determinadas foi proposto. Embora, ainda existam muitas possibilidades de melhoria 

do modelo e de sua abordagem de resolução.

Este tema é novo e ainda pouco explorado, considerando a quantidade de 

trabalhos sobre o tema e suas datas recentes de publicações. Desta forma, há 

muitas possibilidades de pesquisas a serem feiras abordando este assunto. A 

pretensão para trabalhos futuros é tornar o modelo mais próximo da realidade



adaptando algumas restrições, como por exemplo, permitir a realização de troca de 

cada motorista em mais de um ponto de relay. Para isso é necessário determinar 

uma distância máxima a ser percorrida pelo motorista forçando-o a parar em um 

relay. Outra adaptação a ser feita é reduzir a quantidade de variáveis geradas pelo 

modelo, pois nesta formulação mesmo com instâncias pequenas o modelo gerou 

muitas variáveis e para o número de nós igual e superior a dezesseis e número de 

trocas por trecho igual e superior a cinco não foi possível resolver o problema, 

devido ao erro de "Out of Memory” . Também, para resolver esse entrave, seria 

possível propor outra abordagem de solução do modelo, podendo ser heurística ou 

híbridas, tal como Matheurísticas.
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APÊNDICE 1 -  RESULTADOS DOS CONJUNTOS DE TESTES GERADOS

ALEATORIAMENTE



Neste APÊNDICE estão contidos os resultados dos testes 

computacionais apresentados nas TABELAS de 7 a 31, apresentando o valor do 

Lower Bound (Z_LOWER) e do Upper Bound (Z_UPPER) da função objetivo, o gap 

e o tempo computacional dado em segundos de cada instância das combinações 

realizadas.

TABELA 7 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (4,1)
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N4_TpT1_1 163422929 163422951 0,00% 0,192
N4_TpT1_2 75666863 75666863 0,00% 0,200
N4_TpT1_3 125158374 125158475 0,00% 0,201
N4_TpT1_4 125263571 125263590 0,00% 0,200
N4_TpT1_5 75081567 75081596 0,00% 0,220
N4_TpT1_6 226840931 226840950 0,00% 0,198
N4_TpT1_7 50114715 50114741 0,00% 0,203
N4_TpT1_8 125243059 125243108 0,00% 0,203
N4_TpT1_9 12541330 12541330 0,00% 0,203

N4_TpT1_10 50082614 50082713 0,00% 0,203

FONTE: A autora (2019).

TABELA 8 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (4,2)
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N4_TpT2_1 501127997 501128084 0,00% 0,199
N4_TpT2_2 301207030 301207195 0,00% 0,245
N4_TpT2_3 302288352 302288358 0,00% 0,203
N4_TpT2_4 200411492 200411609 0,00% 0,203
N4_TpT2_5 501215934 501216052 0,00% 0,203
N4_TpT2_6 853054075 853054412 0,00% 0,764
N4_TpT2_7 653127752 653127784 0,00% 0,296
N4_TpT2_8 905405181 905405427 0,00% 1,154
N4_TpT2_9 854022423 854022536 0,00% 0,718

N4_TpT2_10 200412111 200412176 0,00% 0,203

FONTE: A autora (2019)

iBELA 9 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (4
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N4_TpT3_1 1471202087 1471202095 0,00% 0,718
N4_TpT3_2 112951221 112951221 0,00% 0,203
N4_TpT3_3 451062130 451062247 0,00% 0,234
N4_TpT3_4 451001725 451001948 0,00% 0,234
N4_TpT3_5 1804181544 1804181916 0,00% 0,936
N4_TpT3_6 1468649403 1468649515 0,00% 0,827
N4_TpT3_7 1804429412 1804429673 0,00% 0,998



N4_T pT3_8 
N4_T pT3_9 

N4_TpT3_10 

FONTE: A autora (2019).

TABELA 10 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (4,4)
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N4_TpT4_1 802056519 802056815 0,00% 0,352
N4_TpT4_2 1201605606 1201605719 0,00% 0,211
N4_TpT4_3 803049067 803049082 0,00% 0,218
N4_TpT4_4 1201506062 1201506226 0,00% 0,203
N4_TpT4_5 3212201136 3212201234 0,00% 1,342
N4_TpT4_6 2005828358 2005828378 0,00% 0,702
N4_TpT4_7 200603711 200603739 0,00% 0,203
N4_TpT4_8 802013674 802013841 0,00% 0,296
N4_TpT4_9 200982997 200982997 0,00% 0,203
N4_TpT4_10 3416626509 3416626824 0,00% 3,448

FONTE: A autora (2019).

TABELA 11 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (4,5)
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N4_TpT5_1 4073324171 4073324746 0,00% 5,150
N4_TpT5_2 1252711987 1252712166 0,00% 0,780
N4_TpT5_3 4078232831 4078233018 0,00% 3,276
N4_TpT5_4 1251021475 1251021910 0,00% 0,889
N4_TpT5_5 1877663687 1877663858 0,00% 0,328
N4_TpT5_6 312822427 312822661 0,00% 0,218
N4_TpT5_7 1878827308 1878827949 0,00% 3,136
N4_TpT5_8 4079876047 4079876286 0,00% 2,652
N4_TpT5_9 1254516710 1254516715 0,00% 0,515
N4_TpT5_10 3128627450 3128627958 0,00% 1,903

FONTE: A autora (2019).

TABELA 12 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (7,1)
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N7_TpT1_1 663752411 663752624 0,00% 0,491
N7_TpT1_2 1856755428 1856755825 0,00% 1,599
N7_TpT1_3 815337720 815337768 0,00% 0,515
N7_TpT1_4 1843078980 1843079276 0,00% 1,342
N7_TpT1_5 1039859941 1039860047 0,00% 0,437
N7_TpT1_6 1630619494 1630619568 0,00% 1,045
N7_TpT1_7 953581775 953581978 0,00% 0,686
N7_TpT1_8 1379390000 1379390325 0,00% 0,983
N7_TpT1_9 776764509 776764545 0,00% 0,374

N7_TpT1_10 1842979071 1842979298 0,00% 1,310

676431456 676431702 0,00% 0,764
1467429841 1467430025 0,00% 0,936
1468816321 1468816541 0,00% 0,905



FONTE: A autora (2019).

TABELA 13 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (7,2)
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N7_TpT2_1 6227483334 6227484050 0,00% 10,119
N7_TpT2_2 5020039649 5020039932 0,00% 3,229
N7_TpT2_3 4413306073 4413306262 0,00% 1,841
N7_TpT2_4 5266240836 5266241309 0,00% 4,165
N7_TpT2_5 3304334295 3304334657 0,00% 1,045
N7_TpT2_6 4963068843 4963069195 0,00% 2,574
N7_TpT2_7 5264902008 5264902480 0,00% 4,493
N7_TpT2_8 4509491418 4509491779 0,00% 2,012
N7_TpT2_9 7068010895 7068011687 0,00% 21,996

N7_TpT2_10 3507047249 3507047566 0,00% 1,700

FONTE: A autora (2019).

TABELA 14 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (7,3)
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N7_TpT3_1 11726045053 11726045531 0,00% 6,576
N7_TpT3_2 9921584822 9921585577 0,00% 6,100
N7_TpT3_3 8571867050 8571867521 0,00% 6,287
N7_TpT3_4 10363562737 10363563841 0,00% 12,964
N7_TpT3_5 11190865142 11190865538 0,00% 7,504
N7_TpT3_6 14650166958 14650168376 0,00% 98,670
N7_TpT3_7 16579901082 16579902164 0,00% 20,545
N7_TpT3_8 5407299328 5407299892 0,00% 1,903
N7_TpT3_9 17381108887 17381110246 0,00% 18,923

N7_TpT3_10 15927065250 15927065681 0,00% 10,296

FONTE: A autora (2019).

TABELA 15 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (7,4)
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N7_TpT4_1 18037060600 18037061482 0,00% 12,477
N7_TpT4_2 12838370218 12838371220 0,00% 7,036
N7_TpT4_3 13439825417 13439826750 0,00% 49,733
N7_TpT4_4 22064698538 22064699134 0,00% 10,218
N7_TpT4_5 22291927274 22291927662 0,00% 33,088
N7_TpT4_6 27073909015 27073910295 0,00% 25,818
N7_TpT4_7 9618474952 9618475283 0,00% 2,948
N7_TpT4_8 19828382956 19828384458 0,00% 11,684
N7_TpT4_9 26935945563 26935946110 0,00% 24,944

N7_TpT4_10 12026006371 12026006840 0,00% 5,476

FONTE: A autora (2019).



TABELA 16 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (7,5)
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N7_TpT5_1 23826057674 23826058537 0,00% 49,842
N7_TpT5_2 24454177901 24454178575 0,00% 40,841
N7_TpT5_3 30705558919 30705562121 0,00% 187,809
N7_TpT5_4 28241514960 28241515453 0,00% 28,236
N7_TpT5_5 23812979352 23812980500 0,00% 89,575
N7_TpT5_6 37311945899 37311948158 0,00% 197,684
N7_TpT5_7 29445792182 29445793415 0,00% 91,931
N7_TpT5_8 39203621981 39203624803 0,00% 373,652
N7_TpT5_9 42318065129 42318067727 0,00% 75,083
N7_TpT5_10 30664223360 30664225902 0,00% 22,058

FONTE: A autora (2019).

TABELA 17 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (10,1)
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)

N10_TpT1_1 7614275902 7614276672 0,00% 6,174
N10_TpT1_2 6365223637 6365224157 0,00% 3,962
N10_TpT1_3 5737588903 5737589477 0,00% 3,198
N10_TpT1_4 6098781378 6098781605 0,00% 3,510
N10_TpT1_5 7440303319 7440303589 0,00% 4,524
N10_TpT1_6 7310909859 7310910050 0,00% 3,229
N10_TpT1_7 5668653910 5668654319 0,00% 4,040
N10_TpT1_8 5375389219 5375389666 0,00% 2,558
N10_TpT1_9 4759980194 4759980533 0,00% 1,997
N10_TpT1_10 5553129921 5553130432 0,00% 2,980

FONTE: A autora (2019).

ELA 18 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO ('
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)

N10_TpT2_1 15676479849 15676481250 0,00% 9,779
N10_TpT2_2 17798245713 17798247010 0,00% 32,573
N10_TpT2_3 26732743735 26732744987 0,00% 19,172
N10_TpT2_4 14538282987 14538283556 0,00% 8,705
N10_TpT2_5 27193811818 27193812316 0,00% 25,912
N10_TpT2_6 27128637960 27128639486 0,00% 34,523
N10_TpT2_7 29263905452 29263906948 0,00% 45,396
N10_TpT2_8 20451968994 20451969672 0,00% 13,276
N10_TpT2_9 20203455118 20203455702 0,00% 17,191
N10_TpT2_10 30538981508 30538982252 0,00% 54,740

FONTE: A autora (2019).

TABELA 19 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (10,3) 
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)

N10_TpT3_1 48979403501 48979404332 0,00% 33,539



N10_TpT3_2 60033009391 60033010878 0,00% 88,000
N10_TpT3_3 67275454433 67275456804 0,00% 198,791
N10_TpT3_4 52471343786 52471346347 0,00% 280,977
N10_TpT3_5 49189387439 49189389366 0,00% 194,236
N10_TpT3_6 46385107414 46385109773 0,00% 72,350
N10_TpT3_7 53369685446 53369686977 0,00% 79,607
N10_TpT3_8 56790797131 56790798650 0,00% 298,195
N10_TpT3_9 67352227099 67352230865 0,00% 771,063
N10_TpT3_10 74757546694 74757550386 0,00% 404,291

FONTE: A autora (2019)

'ABELA 20 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (10,
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)

N10_TpT4_1 82573511405 82573513884 0,00% 312,605
N10_TpT4_2 79463739723 79463741310 0,00% 71,760
N10_TpT4_3 77585429838 77585431900 0,00% 293,343
N10_TpT4_4 109718000000 109718000000 0,00% 493,632
N10_TpT4_5 118774000000 118774000000 0,00% 756,926
N10_TpT4_6 70159655081 70159656217 0,00% 122,585
N10_TpT4_7 70834628696 70834631299 0,00% 467,783
N10_TpT4_8 115442000000 115442000000 0,00% 1043,146
N10_TpT4_9 121502000000 121502000000 0,00% 1236,775
N10_TpT4_10 68345721381 68345722921 0,00% 57,612

FONTE: A autora (2019)

'ABELA 21 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (10,
INSTANCE Z__LOWER Z_UPPER gap T(s)

N10_TpT5_1 2E+11 2E+11 0,00% 1391,803
N10_TpT5_2 2E+11 2E+11 0,00% 765,483
N10_TpT5_3 2E+11 2E+11 0,00% 1246,317
N10_TpT5_4 1E+11 1E+11 0,00% 238,307
N10_TpT5_5 2E+11 2E+11 0,00% 490,187
N10_TpT5_6 2E+11 2E+11 0,00% 910,312
N10_TpT5_7 1E+11 1E+11 0,00% 832,905
N10_TpT5_8 1E+11 1E+11 0,00% 537,546
N10_TpT5_9 2E+11 2E+11 0,00% 502,935
N10_TpT5_10 2E+11 2E+11 0,00% 1365,146

FONTE: A autora (2019).

'ABELA 22 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (13,
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)

N13_TpT1_1 16538395676 16538396523 0,00% 15,588
N13_TpT1_2 20742829222 20742830098 0,00% 19,188
N13_TpT1_3 16608266443 16608267188 0,00% 11,825
N13_TpT1_4 14729367729 14729368277 0,00% 6,661



N13_TpT1_5 16124938203 16124938752 0,00% 10,093
N13_TpT1_6 16618878303 16618878828 0,00% 7,270
N13_TpT1_7 19897514324 19897515315 0,00% 18,517
N13_TpT1_8 22075338726 22075339461 0,00% 17,706
N13_TpT1_9 17941489205 17941489981 0,00% 10,343
N13_TpT1_10 19266557875 19266558908 0,00% 17,909

FONTE: A autora (2019)

TABELA 23 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (1
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)

N13_TpT2_1 74034106576 74034109482 0,00% 473,732
N13_TpT2_2 82996699767 82996702126 0,00% 153,769
N13_TpT2_3 65753421328 65753422916 0,00% 60,528
N13_TpT2_4 73784747558 73784749493 0,00% 615,616
N13_TpT2_5 57565357179 57565358438 0,00% 59,412
N13_TpT2_6 79015529021 79015530580 0,00% 449,694
N13_TpT2_7 71084323219 71084324528 0,00% 62,650
N13_TpT2_8 66124618401 66124620295 0,00% 72,918
N13_TpT2_9 73219102571 73219103467 0,00% 227,084
N13_TpT2_10 66442921340 66442924352 0,00% 269,474

FONTE: A autora (2019)

TABELA 24 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (1

INSTANCE ;Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N13_TpT3_1 2E+11 2E+11 0,00% 1000,499
N13_TpT3_2 1E+11 1E+11 0,00% 778,912
N13_TpT3_3 1E+11 1E+11 0,00% 613,112
N13_TpT3_4 2E+11 2E+11 0,00% 931,588
N13_TpT3_5 1E+11 1E+11 0,00% 655,257
N13_TpT3_6 2E+11 2E+11 0,00% 991,882
N13_TpT3_7 2E+11 2E+11 0,00% 1099,310
N13_TpT3_8 2E+11 2E+11 0,00% 981,083
N13_TpT3_9 2E+11 2E+11 0,00% 1063,127
N13_TpT3_10 2E+11 2E+11 0,00% 478,512

FONTE: A autora (2019).

TABELA 25 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (1

INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N13_TpT4_1 - - - -
N13_TpT4_2 - - - -
N13_TpT4_3 - - - -
N13_TpT4_4 - - - -
N13_TpT4_5 - - - -
N13_TpT4_6 - - - -



N13_TpT4_7
N13_TpT4_8
N13_TpT4_9
N13_TpT4_10

FONTE: A autora (2019).

TABELA 26 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (13,5)
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)

N13_TpT5_1 - - - -
N13_TpT5_2 - - - -
N13_TpT5_3 - - - -
N13_TpT5_4 - - - -
N13_TpT5_5 - - - -
N13_TpT5_6 - - - -
N13_TpT5_7 - - - -
N13_TpT5_8 - - - -
N13_TpT5_9 - - - -
N13_TpT5_10 - - - -

FONTE: A autora (2019).

'ABELA 27 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (16,1

INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)
N16_TpT1_1 43527550256 43527551291 0,00% 34,850
N16_TpT1_2 38423141634 38423142726 0,00% 44,803
N16_TpT1_3 31042793359 31042793832 0,00% 16,723
N16_TpT1_4 43187794333 43187795143 0,00% 36,052
N16_TpT1_5 54180122284 54180122897 0,00% 79,356
N16_TpT1_6 40026597109 40026598297 0,00% 37,928
N16_TpT1_7 53931679584 53931680912 0,00% 77,548
N16_TpT1_8 40670633350 40670634178 0,00% 52,993
N16_TpT1_9 36601078721 36601079289 0,00% 24,688
N16_TpT1_10 51005741476 51005741985 0,00% 55,994

FONTE: A autora (2019)

'ABELA 28 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (16,2

INSTANCE Z:_low er Z_UPPER gap T(s)
N16_TpT2_1 - - - -
N16_TpT2_2 - - - -
N16_TpT2_3 - - - -
N16_TpT2_4 - - - -
N16_TpT2_5 - - - -
N16_TpT2_6 - - - -
N16_TpT2_7 - - - -
N16_TpT2_8 - - - -



N16_TpT2_9 - - - -
N16_TpT2_10 - - - -

FONTE: A autora (2019).

TABELA 29 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (16,3) 
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)

N16_TpT3_1 - - - -
N16_TpT3_2 - - - -
N16_TpT3_3 - - - -
N16_TpT3_4 - - - -
N16_TpT3_5 - - - -
N16_TpT3_6 - - - -
N16_TpT3_7 - - - -
N16_TpT3_8 - - - -
N16_TpT3_9 - - - -
N16_TpT3_10 - - - -

FONTE: A autora (2019).

TABELA 30 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (16,4) 
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)

N16_TpT4_1 - - - -
N16_TpT4_2 - - - -
N16_TpT4_3 - - - -
N16_TpT4_4 - - - -
N16_TpT4_5 - - - -
N16_TpT4_6 - - - -
N16_TpT4_7 - - - -
N16_TpT4_8 - - - -
N16_TpT4_9 - - - -

N16_TpT4_10 - - - -

FONTE: A autora (2019).

TABELA 31 -  RESULTADO DOS TESTES COMPUTACIONAIS DA COMBINAÇÃO (16,5) 
INSTANCE Z_LOWER Z_UPPER gap T(s)

N16_TpT5_1 - - - -
N16_TpT5_2 - - - -
N16_TpT5_3 - - - -
N16_TpT5_4 - - - -
N16_TpT5_5 - - - -
N16_TpT5_6 - - - -
N16_TpT5_7 - - - -
N16_TpT5_8 - - - -
N16_TpT5_9 - - - -
N16_TpT5_10 - - - -

FONTE: A autora (2019).


