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RESUMO

Tendo como objetivo atender as necessidades específicas de pacientes com
dificuldades de locomoção ou até procurando uma alternativa à falta de leitos
hospitalares, o serviço de atendimento de saúde doméstico, Home Care,
apresenta-se como uma alternativa promissora em uma sociedade onde a
expectativa de vida e, consequentemente, as doenças crônicas que acompanham a
idade avançada têm aumentado consideravelmente nos últimos anos. Mais
recentemente, com a pandemia da COVID-19 instaurada, tem sido latente a
preocupação com a disponibilidade de leitos hospitalares em toda a rede
atendimento, seja ela privada ou pública. A recomendação de isolamento social fez
com que serviços de Home Care estivessem no topo da demanda já no início da
epidemia. Esta demanda gera uma inevitável necessidade de organização e
controle de visitas médicas, coletas para exames e movimentações necessárias de
pacientes de suas casas até locais específicos quando da necessidade presencial
para execução de procedimentos médicos. Desta maneira, a utilização de veículos
para todo o transporte transforma-se num importante ponto a ser discutido para o
melhor emprego possível dos recursos existentes. Com este intuito, este trabalho
apresentará métodos de otimização de percursos destes veículos, trazendo
algoritmos especialmente conhecidos por sua capacidade de apresentarem
soluções para problemas complexos, como é o caso do roteamento de veículos
dentro do cenário que será aqui descrito. Um dos algoritmos estudados durante a
construção da fundamentação teórica foi selecionado e implementado no
desenvolvimento de um software com a finalidade de testar seu desempenho em
um exemplo real numa empresa de Home Care que atualmente não se utiliza de
processo automatizado para este fim. O algoritmo genético sem hibridismos,
utilizado no desenvolvimento do software, demonstrou desempenho superior em
aproximadamente 30% em relação ao tempo total para a execução das rotas e 17%
mais eficiente quando se leva em consideração a quilometragem total percorrida na
situação real. Outros cenários, variados e construídos com a finalidade de
exploração de resultados, foram elaborados e o algoritmo se demonstrou
consistente na geração de resultados de acordo com os parâmetros designados
para cada caso. Além da otimização de rotas, o software se demonstrou importante
ferramenta na gestão de ocorrências e insumos utilizados no atendimento.
Palavras-chave: Problema de Rota de Veículos; Otimização; Cuidados Médicos
Domiciliares; Transporte Médico.

ABSTRACT
Vehicle Routing Optimization: Home Care Service Implementation

Aiming to meet the specific needs of patients with some kind of motion
disability or even looking for an alternative to the lack of hospital beds, home health
care service may be seen as a promising option to a society where life expectancy
and, consequently, chronicle diseases that accompany the elderly have been
considerably increasing in the latest years. Furthermore, most recently with the
COVID-19 pandeminc established the concern about the lack of hospital beds in
both private and public health services has been latent. The recommendation for
social isolation has brought Home Care health service to the top of the list in the
early stages of the pandemic. This demand calls for an inevitable requirement of
organization and medical visits control, as well as laboratory exams collection and
movement of patients from their homes to specific places when their presence is
essential to the medical procedure. Thus, the use of vehicles for transportation
becomes a relevant matter to be assessed in order to achieve the best possible
usage of existing resources. This paper will, then, present route optimization
algorithms specially known for their ability to come up with solutions for complex
problems, as it is the case of the vehicle routing problem described in this paper.
One of these algorithms presented throughout the theoretical framework of this
research will be selected and developed in a software with the aim of testing its
performance in a real environment situation at a Home Care service company that
does not count on any particular automatized method to do so. Simple and pure
Genetic Algorithm was implemented in a software and tested in a real situation.
Superior performance was demonstrated when comparing the results obtained by
using the algorithm implemented in the software for it was possible to diminish in
30% the overall time to complete the routes and perform 17% better when it comes
to total mileage. Other scenarios using a variety of parameters were built aiming to
explore the results using the Genetic Algorithm, which proved to be consistent in
generating results according to the diverge set of variables. The software also
indicated to be an important tool concerning the management of ocurrences and use
of inputs during patients’ visits.
Keywords: Vehicle Routing Problem; Optimization; Home Health Care; Medical
Transportation
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1 INTRODUÇÃO
Os serviços de saúde domiciliar que visam cuidar de uma população com
necessidades especiais, por exemplo, estão se tornando cada vez mais
importantes. A quantidade de leitos oferecida pelos hospitais, tanto públicos quanto
privados, vem diminuindo no decorrer dos últimos 10 anos no Brasil como
demonstra o Boletim da PROADESS (2019). Mais recentemente, com a pandemia
da COVID-19 instaurada, tem sido latente a preocupação com a disponibilidade de
leitos hospitalares em toda a rede atendimento, seja ela privada ou pública. À
exemplo do que fez o Governo do Estado de São Paulo, no decreto Nº 64.881, de
22 de Março de 2020, a pandemia exigiu que governos se mobilizassem em torno
do distanciamento e isolamento social decretando ações com o objetivo de
diminuição da curva de contágio fazendo com que, consequentemente, ouvesse
uma melhor distribuição no tempo do atendimento médico hospitalar na tentativa de
evitar o colapso do sistema público de saúde. Medidas como essas fizeram com o
setor de assistência domiciliar fossem levadas ao topo da demanda nos primeiros
meses da epeidemia, como ressalta Guilherme Hummel, Coordenador Científico do
HIMSS@Hospitalar, em seu artigo “Um terço do mundo descobre Home Care”, de
31 de Março de 2020.
Não obstante, o envelhecimento da população leva a um aumento no
número de pessoas que sofrem de doenças degenerativas crônicas, o que ocasiona
um aumento na incapacidade funcional das mesmas, resultando, dentre outros, em
deficiências de locomoção (ISSAOUI; ZIDI; GHEDIRA, 2016). Requerendo uma
assistência presente para lidar com questões simples em seu dia a dia.
Em seu Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde a ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE (2015) afirma que por razões como a citada no parágrafo
anterior, pela primeira vez na história, a maioria das pessoas deverá viver além dos
60 anos de idade. Isso impactará profundamente os sistemas e profissionais da
área da saúde. Mudanças sociais tais como as normas de gênero também são
apontadas como causas para o crescente número de adultos em idade avançada.
O papel que as mulheres desempenhavam como cuidadoras tanto de crianças
como familiares mais idosos, por exemplo, perdeu espaço diante da participação da
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mulher desempenhando outras funções o que restringe sua capacidade direta de
fornecer cuidado para adultos maiores necessitados, como acontecia num passado
recente.
Segundo AMERICAN ASSOCIATION OF RETIRED PERSONS (2017) o
Brasil, em especial, apresenta números que impressionam no que diz respeito ao
envelhecimento da população. Dados demográficos recentes revelam que o país
envelhece no passo mais rápido de sua história moderna. Estima-se que em 2050 o
Brasil terá cerca de 66 milhões de pessoas acima de 60 anos. Ou seja, terá
triplicado sua população que está na terceira idade. Países como a França e
Espanha levaram 3 vezes o tempo que o Brasil está levando para dobrar o
percentual de população em terceira idade. O mesmo relatório aponta que
melhorias no sistema de saúde estão entre as causas do crescente aumento da
expectativa de vida destacando, entretanto, que o país não está adequadamente
preparado para acomodar a crescente demanda pelos cuidados médicos que a
idade traz. Os cuidados em casa, apontados como um ponto primário e sensível no
cuidado com o idoso, é um tema para o qual ainda não há direcionamento de
políticas públicas claras. O relatório destaca o programa Idoso Bem Cuidado da
ANS (Agência Nacional de Saúde). Lançado em 2016 conta com a parceria de
planos de saúde para implementar um modelo que visa centralizar o atendimento a
idosos em profissionais específicos. O programa prevê a realização de cuidados
domiciliares tanto com especialistas como com equipe multidisciplinar. Num cenário
como esse, onde a necessidade de um aparato especializado para realizar visitas
rotineiras de profissionais de saúde a pacientes em seus domicílios, seja para
consultas, coletas ou transporte, a gestão dos recursos para tal operação se torna
uma questão prioritária e complexa.
Em 1997 o Health Care Scheduling and Routing Problem (HHCSRP)
(BEGUR; MILLER; WEAVER, 1997 apud ZHANG et al., 2018) já ressaltava o
caráter natural da problemática do atendimento médico domiciliar, indicando
diversas características que o tornam um candidato desafiador para a aplicação de
técnicas na otimização de rotas de atendimento. Além da característica de
envolvimento de recursos humanos e instrumentais, os autores trazem à luz o fator
humano, considerando, dentre outros, que o profissional disponível para a
realização do atendimento deveria ser compatível com as necessidades do paciente
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ou demanda em questão, tais como: frequência de visita por paciente, requisitos de
plano de saúde e tipo de doença ou necessidade.
Ademais, estes mesmos autores indicam que seus achados apontam para
uma metodologia de sistema que encoraja uma interação de qualidade entre
computador e ferramenta de agendamento como sendo a melhor opção para uma
possível solução à questão. Como resultado, foi desenvolvida uma aplicação que
resolvia questões primárias tais como frequência por paciente e melhor rota, que
possibilitava à ferramenta de agendamento a realização de análises de situações “e
se...”, buscando uma melhor alternativa para balanceamento dos recursos de
trabalho disponíveis.
A clássica problemática de Roteamento de Veículos pode ser dividida em
várias vertentes, que abordam questões similares, porém com fatores que as
distinguem entre si. Seja o questionamento oriundo de um tópico onde procura-se
apontar uma solução para um Problema de Entrega numa Janela de Tempo ou
uma opção para um melhor Roteamento de Veículos Periódico considerando ou
não uma Janela de Tempo, a otimização de rotas tem sido melhor analisada em
diversos trabalhos, com o objetivo de apontar melhores resultados, dentro de suas
perspectivas, por meio da utilização de diversas técnicas e algoritmos.
O atendimento médico domiciliar engloba uma grande variedade de desafios
na tomada de decisões, tais como: trânsito, disponibilidade de profissionais e outros
recursos, quantidade de pacientes a serem atendidos, caráter emergencial de
determinados atendimentos, dentre outros. Estes compõem fatores que tornam a
solução desse tipo de atendimento particularmente desafiadora.
Com a demanda dos pacientes em crescimento e visando a alocação dos
profissionais de saúde, as empresas tem buscado apoio na computação para
otimizar esta tarefa. Este trabalho tem como objetivo selecionar e aplicar uma
metodologia de otimização, contruindo uma solução exemplo para um caso real.
Vale notar, entretanto, que as soluções avaliadas no decorrer da pesquisa
podem ter aplicabilidade em diversas outras áreas de atuação onde uma questão
semelhante de roteamento esteja presente.
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1.2 Objetivo
Norteado por fatores como o tempo do serviço requisitado, prioridades nos
atendimentos e outras qualidades necessárias para cada visita, esta pesquisa
objetiva propor um sistema computacional de otimização da roteirização de recursos
móveis. A proposta é fruto de uma analise do estado da arte nesta área por meio de
uma revisão sistemática da literatura.
Como objetivo complementar, e visando validar a proposta, será construído
um sistema baseado no método selecionado e aplicado em uma empresa
prestadora de serviços de saúde, buscando validá-lo junto à empresa bem como
demonstrar os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia de
otimização.

1.3 Método de Trabalho
Este trabalho de pesquisa será conduzido em quatro etapas. Inicialmente (1)
uma pesquisa exploratória identifica a literatura pertinente ao problema para, em
seguida, (2) ser realizada uma revisão sistemática da literatura sobre este tema. Ela
tem a finalidade de aprofundar os conceitos teóricos e as alternativas de solução da
questão de pesquisa.
Para a solução do problema, então, (3) uma pesquisa experimental será
conduzida com a adaptação de técnicas encontradas na literatura revista e a
aplicação de seus conceitos na prática..De acordo com TRIVIÑOS (1987), este tipo
de metodologia de estudo apresenta etapas distintas, sendo elas: formulação exata
do problema e hipóteses e a determinação de variáveis que possam atuar sobre o
fenômeno em questão. Desse modo, deve-se submeter o objeto da pesquisa a
testes para assegurar a eficácia do que se propõe a medir.
Por fim, (4) a aplicação da metodologia selecionada na etapa de revisão
sistemática e como resultado da pesquisa experimental será produzido um sistema
com os requisitos levantados em fases iniciais da pesquisa. O sistema será utilizado
para colocar em prática a metodologia selecionada, aplicando-a a uma situação real
e contrastando as conclusões obtidas com os resultados já apurados sem a
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utilização da metodologia. Como descrito por Fonseca (2012), a pesquisa
experimental pode ser definida como aquela que manipula algum aspecto da
realidade, a partir de condições anteriormente definidas e aponta que este tipo de
pesquisa pode ser realizado tanto em laboratório quanto em campo.
Ao realizar o planejamento da execução da pesquisa fez-se necessário
determinar o método de pesquisa a ser utilizado. Para tanto, algumas características
da pesquisa experimental foram comparadas à presente pesquisa, traçando o
seguinte paralelo:
Quadro 1 - Comparativo das características da Pesquisa Experimental
Característica da Pesquisa Experimental
(1) Determinação do objeto de estudo

Comparativo com a Presente Pesquisa
Fundamentada
em
conceitos
teóricos
identificados na revisão da literatura, propõe
um processo para levantamento de requisitos
(2) Pesquisa em campo
A pesquisa ora proposta será realizada nos
meses de julho a outubro de 2019
(3) Observação das variáveis capazes de O objetivo principal desta pesquisa é
influenciá-la
apresentar resultados reais de otimização no
processo de roteamento ora sendo tratado por
meio do desenvolvimento de um sistema
integrado para tanto
(4) Controle
Introdução de controles na situação
experimental por meio do grupo a ser estudado
e com quem será aplicado o algoritmo a ser
desenvolvido como solução do problema
apresentado.
Fonte: Elaborado pelo Autor

Tomando-se como base o comparativo apresentado no Quadro 1,
pode-se concluir que as características inerentes para a condução da metodologia
pesquisa experimental estão presentes nesta pesquisa.

1.4 Organização do Trabalho
Além desta seção introdutória, esta pesquisa está dividida nas seções abaixo
discriminadas:
A Revisão da Literatura apresenta a pesquisa e a Revisão Bibliográfica,
visando compreender conceitos, práticas e ferramentas referentes aos métodos
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matemáticos de Roteamentos de Veículos. Estes métodos estarão integrados à
necessidade específica de visitas para atendimento médico domiciliar.
A Proposta de Algoritimo detalha os requisitos levantados a partir da Revisão
da Literatura e Aponta os requisitos levantados com o cliente, a fim de propor uma
das metodologias revisadas como solução para o caso que será apresentado na
seção seguinte.
Nos Exemplos de Aplicação, são apresentados exemplos práticos e a
solução atual utilizada e demonstrados os resultados obtidos pela aplicação do
algoritmo proposto, descrevendo o resultado da pesquisa, além de descrever suas
limitações e as sugestões para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Apresenta-se aqui a pesquisa exploratória e a revisão sistemática da
literatura. Levantam-se as principais referências publicadas sobre o objeto do
estudo que formam a base de conhecimento para o trabalho.

Inicialmente,

apresenta-se o “Problema de Roteamento de Veículos” conceituando-seo assunto,
paraem seguida, apontar os principais métodos e algoritmos testados como
possíveis soluções, segundo os trabalhos publicados.
Na

sequência

apresentada-se

a

Revisão

Sistemática

da

Literatura

considerada como fonte de recursos para a construção da comparação entre
algoritmos. Ao final apresentam-se os resultados obtidos a partir da análise da
literatura base, bem como define-se o algoritmo a ser utilizado como base para a
aplicação experimental.

2.1 O Problema de Roteamento de Veículos no atendimento médico domiciliar
O Problema de Roteamento de Veículos (PRV) consiste no atendimento de
uma parcela de pacientes por uma parcela de veículos a partir de determinadas
localidades, denominadas depósitos, segundo Sripriya, Ramalingam e Rajeswari
(2015). Apesar de uma proposta relativamente simples, a elevada complexidade
computacional se apresenta quando o objetivo de se reduzir a quantidade de
veículos deslocados e distância total percorrida são trazidos à discussão.
O serviço de cuidados médicos em domicilio, por exemplo, é formado por
pacientes que requerem diferentes tipos de cuidados de uma equipe médica de
atendimento domiciliar, que exige que cada paciente seja visitado uma única vez,
com o serviço requerido e equipe de atendimento associados a uma janela de
tempo específica como explicitado por Tozlu et al. (2015).
Segundo Başar et al. (2012) os serviços de emergência possuem grande
complexidade na resolução da questão de roteamento. Tais serviços estão
classificados como: Bombeiros, Desastres Naturais, Desastres Emergenciais em
grande escala, Saúde, Ambulância, Polícia, Aplicação da Lei, Eletricidade,
Utilitários, Telecomunicações, Acidentes de Trânsito e Estrada e Emergências
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Gerais, Não Especificadas. A figura 1 demonstra os principais processos
relacionados

a

serviços

de

emergência:

Problemas

Relacionados aos Recursos, Problemas Relacionados aos Eventos, Problemas
Relacionados à Expedição e Problemas Relacionados ao Roteamento.
Figura 1 - Processos Relacionados a Serviços de Emergência

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao relacionar os serviços emergenciais aos tipos de problemas, A. Başar et
al. (2012) também categoriza as diversas variações de soluções de acordo com a
existência de janela de tempo para os eventos, múltiplos depósitos e características
dinâmicas de implantação. O autor propõe então uma taxonomia que classifica o
tipo de serviço de emergência, o tipo de problema relacionado para o qual deseja-se
uma solução, as variáveis presentes como características aos tipos de serviços,
além dos modelos de soluções que se pode aplicar. A figura 2 abaixo demonstra a
taxonomia proposta:
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Figura 2 - Taxonomy of the ESS location problem literature

Fonte: A. Başar et al., 2010

Ainda segundo Mutingi e Mbohwa (2013), o serviço de atendimento médico
domiciliar pode levar, a médio e longo prazo, a uma redução na necessidade de
hospitalização e nos custos com operações. Além das razões aqui evidenciadas, o
Problema do Roteamento de Veículos (PRV) é amplamente conhecida como um
problema NP-complexo (nondeterministic polynomial time), tendo sido assunto de
diversos estudos para aplicação de algoritmos que se disponham a otimizar os
resultados obtidos conforme menciona Stehling e Souza (2017).
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Para melhor compreender as técnicas existentes e propostas de
solução para o PRV, vejamos como Berblegia et al. (2009) classificam os problemas
de busca e entrega. Eles os divide em três grupos: “muitos para muitos problemas”
– onde qualquer vértice pode ser utilizado como origem ou destino (e vale notar que
a estrutura aqui é similar ao PVR), “ ‘um para’ - ‘muitos para um’” (significando que
as demandas de entrega e busca partem do depósito), e o terceiro grupo consiste
nos problemas de roteamento “um para um” – onde cada produto é considerado
como uma requisição que vem da origem e tem um destino definido. Estes
problemas, segundo os autores, podem ser analisados em dois cenários: estático e
dinâmico. No cenário estático o horizonte de planejamento é limitado e todos os
dados do problema são conhecidos antes da construção das rotas. Já no cenário
dinâmico, o planejamento é ilimitado, pois algumas informações são conhecidas ou
vão sendo atualizadas enquanto as operações vão sendo realizadas.
Tomando como base a mesma classificação dos cenários acima descritos, os
métodos de resolução também foram categorizados por B. Silva, Pedro Pablo e
Escobar Zuluaga, Antonio Hernando (2016) em Métodos Exatos, Heurísticos e
Metaheurísticos. Os Métodos Exatos são metodologias que utilizam combinação
matemática na resolução de problemas complexos, entretanto, tais estruturas se
demonstraram limitadas na resolução de problemas do tipo NP- complexos. Os
métodos heurísticos são métodos que utilizam uma construção de processos passoa-passo com ou sem a ajuda do usuário. E os métodos Metaheurísticos têm uma
estratégia superior, podendo ser utilizados para guiar técnicas heurísticas na
resolução de problemas, usualmente aplicados na resolução de problemas do tipo
NP-complexos.
Seguindo a taxonomia de métodos metaheurísticos criada por Silva e
Zuluaga (2015) chegamos à categorização das seguintes metodologias possíveis,
conforme demonstrado no Quadro 2, como solução para o problema proposto:
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Quadro 2 - Metodologias

METAHEURISTICS
Tabu Search
Simulated annealing
Metaheuristic for routing
Differential evolutionary algorithm
Co evolution algorithm
Hybrid genetic algorithm
Iterative local search
Reactive tabu search
Improved simulated annealing
Ant Colony

Local search and tabu search
Hybrid metaheurístics
Evolutionary procedure based on adaptvie
memory
Local Search
Theory of fuzzy credibitily
Swarm optmization
Genethic algorithm
Memetic algorithm
Evolutionary algorithm

Fonte: Adaptado de Ballesteros Silva, Pedro Pablo e Escobar Zuluaga, Antonio Hernando
(2016)

Segue-se abaixo um breve descritivo da metodologia empregada em cada
um dos algoritmos elencados no Quadro 2.
Tabu Search: Algoritmo que restringe a vizinhança factível pela exclusão de vizinhos
que tenham sido eliminados em funções aplicadas anteriormente, que compõem
uma lista denominada Lista Tabu. Uma forma de se chegar a essa lista é inibir o uso
de condições que tenham sido empregadas em um determinado número de passos
realizados anteriormente.

Simulated Anneling: O nome vem de um processo de fundição de metal onde, após
empregar temperatura elevada, resfria-se o metal lentamente de modo que se
obtenha uma massa homogênea como produto final.

Este algoritmo tem por

princípio inicialmente aceitar quase todas as transições propostas com o objetivo de
escapar de um minimizador local aceitando, em seguida, com probablidade cada
vez menor, os pontos que pioram o valor da função objetivo.

Metaheuristic for routing: Consiste no uso de técnicas metaheurísticas para
encontrar melhores soluções para um problema do tipo NP-difícil.

Differential evolutionary algorithm: Algoritmo que trabalha com duas populações:
geração antiga e uma nova geração da mesma população. O processo de
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otimização é conduzido por meio de três principais operações: mutação, crossover e
seleção.

Co evolution algorithm: O conceito principal desse algoritmo é que tanto a geração
inicial quanto a geração seguinte deverão evoluir em conjunto na aplicação da
função.

Hybrid Genetic Algorithm: Algoritmo Genético combinado a outro método como
ferramenta complementar na busca de otimização.

Iterative Local Search: Um algoritmo local search inicia-se de uma instanciação
completa, randomicamente selecionada, movendo-se para a próxima instanciação,
sendo guiada por alguma função relacionada à tarefa (por exemplo, o número de
limitações violadas). Em modo iterativo essa metodologia é empregada com o
objetivo de gerar uma corrente de soluções.

Reactive Tabu Search: Nessa metodologia a lista tabu vai sendo construída de
maneira automatizada por meio da reação à ocorrência de ciclos e seus resultados.

Improved Simulated Annealing: Emprego de Simulated Annealing combinada a
outras metodologias, tais como métodos de Taguchi, por exemplo.

Ant Colony: Algoritmo inspirado na analogia do comportamento real de uma colônia
de formigas buscando por comida, onde a quantidade de feromônio deixado no
caminho informa a probabilidade de o caminho ser promissor ou não. Então, de
acordo com o resultado de cada iteração, os valores são gravados e a próxima
iteração levará em conta o quão bom os movimentos passados foram para realizar
os próximos passos.

Local Search and Tabu Search: Algoritmo que combina os princípios da
metolodologia Tabu (lista tabu) com Local Search.

Hybrid Metaheuristics: Trata-se de um campo interdisciplinar que vai além do
escopo da utilização de metaheurística pura. Combinação especializada de
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metodologias

metaheurísticas

com

componentes

de

outros

algoritmos

de

otmimização, tais como programação matemática, técnicas de inteligência artificial
ou algoritmos completos.

Evolutionary procedure based on adaptive memory: A ideia comum por trás de todas
as técnicas de Algoritmos evolucionários é que, dada uma população de individuos,
a pressão do ambiente causa seleção natural, o que gera uma melhoria na aptidão
geral da população a ser gerada como próxima geração. A terminologia memória
adaptativa agrupa metaheurísticas que trabalhem com alguma forma de memória
deixada por uma geração anterior – como o sistema de memória da metodologia Ant
Colony, por exemplo.

Local Search: Um algoritmo do tipo local search inicia-se de uma instanciação
randomicamente selecionada e limitada a um espaço de busca, movendo-se para a
próxima instanciação, sendo guiada por alguma função relacionada à tarefa (por
exemplo, o número de limitações violadas). Algoritmo conhecido por nem sempre
apresentar soluções melhoradas.

Theory of fuzzy credibility: A teoria difusa (fuzzy set theory) foi um modelo
matemático construído para melhor lidar com o fato de que os problemas científcos
podem ser afetados pela incerteza gerada pelo pensamento humano, expressando
graus de pertencimento de determinados fenômenos dentro de um conjunto difuso.
A teoria da credibilidade, por sua vez, trata-se de um ramo da matemática que
estuda o comportamento de fenômenos difusos, baseando-se nos principios de
possibilidade, necessidade e credibilidade.

Swarm optmization: Algoritmo também inspirado no comportamento social de
organismos que vivem em grupo (pássaros, peixes, formigas). O algoritmo trabalha
movendo uma população inteira procurando por uma solução em potencial. Cada
indivíduo mentém posição e velocidade definidas e o algoritmo se atenta a cada
caso para estabelecer a melhor solução utilizando-se da população atual e, então,
todo o grupo se move para a próxima localização encontrada. É uma metodologia
que não garante a solução ideal.
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Genetic Algorithm: Procedimento de otimização que não tem como príncipio avaliar
e melhorar apenas uma solução, mas um conjunto de soluções ou hipóteses,
denominadas população, pela produção de sucessores utilizando mutação e
recombinação das melhores hipóteses conhecidas. Difere de outras técnicas
clássicas de otimização pois (1) admite manipulação direta em um código, (2)
emprega busca em uma série de possibilidades e não apenas uma solução única,
(3) emprega busca por meio de amostras e (4) utiliza buscas por meio de
operadores estocáticos e não por regras determinísticas.

Memetic Algorithm: Caracterizam-se por uma estrutura que leva em consideração
características evolucionárias e uma lista de componentes presentes na busca local
(Local Search).

Evolutionary Algorithm: Em geral são algoritmos baseados na teoria evolucionária
de Charles Darwin. Ela se caracteriza-se pela existência de uma população de
indivíduos que, quando expostos a pressão do ambiente, sofrem uma seleção
natural, restando os indivíduos com melhor aptidão.

O campo da Metaheurística se apresenta como um crescente ramo de
pesquisa na resolução de problemas de otimização combinatoria, dada a
importância desse tipo de questão no mundo científico e industrial, como apontam
C. Blum e A. Roli (2003). Seu trabalho traz uma comparação entre algumas
diferentes técnicas do ramo da Metaheurística. Há várias semelhanças nas
diferentes metodologias, como apontam os autores; entretanto, há duas forças que
determinam
empregada

fortemente
bem

como

o

comportamento

o

sucesso

do

da

metodologia

resultado

metaheurística

obtido: Intensificação

e

Diversificação. Enquanto a fase de Intensificação contribui para o foco da busca de
soluções melhoradas em vizinhos, o fator Diversificação encoraja a busca em
regiões não exploradas na geração de soluções diferentes das anteriormente
geradas.

2.2 Revisão Sistemática da Literatura
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A revisão sistemática da literatura foi realizada para identificar e analisar
métodos, processos e técnicas de utilização de algoritmos para otimização de janela
de tempo em roteamento de veículos ao atendimento médico domiciliar.

2.2.1 Planejamento da Revisão
O Planejamento da Revisão tem por objetivo apresentar métodos de
otimização de percursos de veículos dentro de uma janela de tempo. Para tanto,
serão expostos algoritmos existentes e suas principais características bem como
resultados obtidos pela aplicação dos mesmos.
Esta revisão sistemática procura identificar algum estudo que possa auxiliar
na resposta à questão da pesquisa: “Como obter um melhor aproveitamento de
recursos utilizando-se de algoritmos de roteamento de veículos dentro de uma
janela de tempo no atendimento médico domiciliar?”
Para se chegar ao resultado da literatura que será considerada na Revisão
Sistemática, foram considerados:
Intervenção: Implementar serviço de geração de roteamento de veículos
dentro de uma janela de tempo.
Controle: Listar diferentes algoritmos existentes para roteamento de veículos
dentro de uma janela de tempo e seus resultados obtidos.
População: Equipes de saúde engajadas no atendimento domiciliar que
necessitam de transporte para visitação diária.
Resultados: Demonstrar a eficiência e eficácia em se utilizar algoritmos de
roteamento de veiculos dentro de uma janela de tempo para visitação de
atendimento médico domiciliar.
Seleção das Fontes: A seleção das fontes de busca foi realizada levando em
consideração: disponibilidade via web, reconhecidas mundialmente pelo conteúdo
literário de alta qualidade e relacionadas com a área da pesquisa-ação. Com base
no critério definido, as seguintes fontes foram selecionadas: IEEE Digital Library
(http://ieeexplore.ieee.org/Xplore\) e ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/ ).
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Levando-se em consideração as fontes escolhidas, o idioma inglês será o
utilizado.
Além disso, trata-se do idioma com maior aceitação internacional para os
trabalhos científicos da área estudada.
Palavras Chave – Em Inglês:


Health Care



Time window



Traffic



Vehicle Routing

Na revisão sistemática, os critérios de inclusão e exclusão demarcam a
seleção dos trabalhos conforme sua relevância para o objetivo da pesquisa. Desse
modo, com base em avaliações qualitativas foram definidos os seguintes critérios:

Critérios de Inclusão:

a) Trabalhos que apresentem algum algoritmo em seu estudo;
b) Trabalhos que apresentem estudos na área de atendimento médico
domiciliar;
c) Trabalhos que respeitem determinada Janela de tempo (time window);
d) Trabalhos que tenham sido publicados a partir do ano de 2013.

Critérios de Exclusão:

e) Trabalhos em versão antiga ou que representem a versão incompleta do
artigo;
f)

Trabalhos que não apresentem comparativo de algoritmos nem referência a
atendimento médico domiciliar;

g) Estudos que considerem partidas de veículos a partir e mais de um ponto de
origem;
h) Também serão desconsiderados artigos que estejam em duplicidade.

Estratégia de Seleção de Estudos
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Serão definidas etapas de seleção (seleção inicial, seleção final e revisão) e
como os critérios de inclusão e exclusão serão aplicados.
Serão criadas “strings” de busca para pesquisas de artigos em Inglês, que
serão submetidas aos portais de busca devidamente selecionados. Os artigos
retornados serão catalogados e submetidos aos critérios de inclusão/exclusão. A
aplicação de tais critérios ocorrerá em dois momentos. Num primeiro momento, será
realizado um filtro por meio da leitura dos títulos e resumos dos estudos e, num
segundo momento, aplicaremos um outro filtro considerando a leitura completa do
estudo

Por fim os dados serão extraídos e tabulados.
“Strings” de Busca utilizadas:

1. (("vehicle routing") AND "time window")
2. (("vehicle routing") AND "time window") and "traffic"
3. (("vehicle routing") AND "time window") and "health care"

Consolidação dos Resultados
Os resultados da busca e identificados para leitura integral irão compor a
síntese final da revisão. Após a análise e compreensão detalhada de cada trabalho,
será realizada uma comparação entre elas e ressaltados seus pontos congruentes,
além daqueles julgados relevantes para o contexto desta pesquisa.

2.2.2 Execução da Revisão

A condução da execução da revisão sistemática foi realizada por meio de
buscas nas bases eletrônicas selecionadas e de acordo com os critérios descritos
na seção anterior. Após a leitura de resumos, introdução e conclusão dos trabalhos
resultantes das buscas, foram selecionados os estudos a serem incluídos ou
excluídos, levando em consideração os critérios já descritos na mesma seção. Os
estudos incluídos foram analisados por meio de leitura minuciosa e contribuíram na
síntese final da revisão.
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Uma tabela contendo o resumo das avaliações seguindo os critérios de
inclusão e exclusão foi criada e pode ser encontrada no item B dos anexos deste
trabalho em Anexos. Nesta tabela, cada linha representa um estudo recuperado e,
como colunas, temos:

1. Número sequencial do estudo dentro da base consultada;
2. Critério(s) de inclusão presente(s);
3. Critério(s) de exclusão presente(s);
4. Conclusão da pré-avaliação;
5. Conclusão da segunda avaliação.

Conforme já descrito na seção anterior, as colunas 2 e 3 da tabela contém os
critérios atendidos de inclusão e exclusão. A “Conclusão da pré-avaliação”, coluna
4, indica se o estudo irá ser parte integrante da segunda avaliação. A coluna 5,
“Conclusão da segunda avaliação”, indica se o documento será incluído na
composição da síntese final, ou se estará excluído.
Na seção de anexos estão relacionadas as obras retornadas após a busca
preliminar, realizada pela execução das strings de busca e, em seguida, é
apresentada a tabela resumo das avaliações elaborada com a leitura parcial destas
obras e aplicação dos critérios de exclusão ou inclusão.

2.2.2.1 Fonte – IEEE Xplore Digital Libray
Data da pesquisa: 1º. de agosto de 2018
Tópico utilizado na pré-avaliação: Títulos e Resumos
Tópico utilizado na segunda avaliação: Introdução e Conclusão

Strings executadas
 No idioma inglês:

1. (("vehicle routing") AND "time window")
2. (("vehicle routing") AND "time window") and "traffic"
3. (("vehicle routing") AND "time window") and "health care"
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2.2.3 Síntese Final da Revisão

No Quadro 3 estão relacionadas as obras resultantes da seleção final bem
com seus critérios de inclusão.
Quadro 3 - Síntese Final da Revisão
Artigo

Título

Referência

Critérios de
Inclusão

1

A hybrid Genetic Algorithm for Vehicle Routing
Problem with Time Windows

Sripriya,
Ramalingam e
Rajeswari (2015)

a/c/d

2

A Comparison of Crossover Operators Applied to the
Vehicle Routing Problem with Time Window

Stehling e Souza
(2017)

a/c/d

3

A Parallel Approach of a Hybrid Particle Swarm
Optimization Algorithm to Solve the Vehicle Routing
Problem with Time Windows

Stehling, Souza e
Franca Filho (2015)

a/c/d

4

Crew Constrained Home Care Routing Problem with
Time Windows

Tozlu et al. (2015)

a/b/c/d

5

Weekly home health care logistics

Liu, Xie e Garaix
(2013)

a/b/c/d

6

Analysis of Route Optimization Based on Genetic
Algorithm

Tian (2017)

a/c/d

7

A fuzzy simulated evolution algorithm for multiobjective homecare worker scheduling

Mutingi e Mbohwa
(2013)

a/b/c/d

Fonte: Elaborado pelo Autor

2.2.3.1 – Algoritmo Genético Híbrido para Problema de Roteamento de
Veículos com Janela de Tempo
Ao demonstrar as questões envolvidas ao lidar com a janela de tempo e
considerando que os veículos não deveriam chegar antes da hora marcada, nem
permanecer mais tempo do que o estipulado no local de atendimento para não gerar
atraso nas visitas seguintes, Sripriya, Ramalingam e Rajeswari (2015), apresentam
um modelo que emprega Pesquisa Genética Híbrida com Algoritmo de Controle de
Diversidade no Algoritmo Genético, produzindo uma boa solução para os problemas
em grande escala.
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O trabalho parte da seleção aleatória de uma determinada geração de
transações de rotas denominadas “pais”, escolhida de acordo com o desempenho
demonstrado em experimento. Em seguida, realiza um cruzamento dessas rotas
para gerar uma “prole” que dará origem a novas rotas – levando-se em
consideração a menor distância média gerada entre eles. Durante a realização
desta etapa o cruzamento de rotas entre a “prole” permitirá que herdem as melhores
características das rotas “pais”.
A terceira etapa da solução proposta por Sripriya, Ramalingam e Rajeswari
(2015) é a mutação, que consiste no melhoramento da produção de rotas, tornandoas mais curtas e com menor número de veículos para servi-las. Durante esta etapa
é inevitável que seja necessário relocar ou até mesmo remover clientes (como os
autores denominam os indivíduos aos quais as rotas servem), que serão reinseridos
posteriormente com a evolução do experimento. Em etapas, a representação do
trabalho proposto pelos autores pode ser detalhada da seguinte forma:
1. Gera-se uma população inicial de indivíduos Np.
Determina-se o número dessa geração como t=1.
2. Gera-se uma prole Np. Determina-se i=0.
3. Dois “pais” são selecionados performando-se 2 torneios de acasalamento.
4. Duas “proles” são geradas por cruzamento e mutação de relocação.
5. Orienta-se D (procedimento de busca local).
6. Se D é inviável, então, D é inserido numa subpopulação inviável. Corrigese com probabilidade Prep.
7. Sendo D viável, então, insere-se D na subpopulação viável.
8. Se o tamanho máximo da população é atingido, então, selecionam-se os
“sobreviventes”.
9. Se a melhor solução não for melhorada em uma quantidade Itdiv de
iterações, então, diversifica-se a população.
10. Ajusta-se parâmetros de penalidades para inviabilidades.
11. Realiza-se a mutação de divisão quando ambos os “pais” dominarem a
“prole”.
12. Define-se i=i+2. Se i=Np, então, segue-se para a etapa 13; senão, retornase à etapa 3.
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13. Seleciona-se os melhores indivíduos Np da população inicial e “prole”. A
mutação de divisão é realizada quando qualquer indivíduo duplicado for
encontrado.
14. Define-se t=t+1, se t=NG, então, finaliza-se; senão, retorna-se à etapa 2.
Como visto, a solução acima também contabiliza penalidades, tais como a
chegada em atraso a um destino, ao inserir uma distorção temporal para se
alcançar o início da próxima janela de tempo, conforme ilustrado na Figura 3:
Figura 3 - Penalidades

Fonte: Sripriya, Ramalingam and Rajeswari (2015)

A solução proposta demonstra-se, portanto, bastante promissora quando
aplicada a visitas médicas domiciliares pois possibilita a reavaliação da situação e
remanejamento dos agendamentos considerados.
2.2.3.2 – Um Comparativo de Operadores de Cruzamento Aplicado ao
Problema de Roteamento de Veículo com Janela de Tempo
Stehling e Souza (2017) analisam o desempenho da utilização de Algoritmo
Genético (AG). Já conhecido na literatura como uma técnica bem sucedida na
geração de solução para um problema NP-complexo, os autores propõem que uma
maior exploração de seu potencial – sem hibridismos ou novas estratégias, aliada a
operadores de crossover, pode gerar as melhores soluções para o Problema de
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Roteamento de Veículos em uma Janela de Tempo (PRVJT): sendo necessário
menor poder de processamento e, consequentemente, menor custo.
Em seu estudo, seis operadores de crossover foram comparados na
apresentação de soluções para o PRVJT, utilizando AG tradicional:
Crossover Ordenado (OX): inicia-se pela definição de dois pontos de
cruzamento para duas possíveis soluções S1 e S2. Estes fragmentos são copiados
para uma nova solução. O restante dos clientes N1 e N2 são inseridos mantendo-se
sua ordem original, como ilustrado na Figura 4:
Figura 4 - Exemplo de desempenho de Crossover Ordenado

Fonte: Stehling e Souza (2017)

Crossover Parcialmente Mapeado (PMX): neste caso dois pontos de
cruzamento são selecionados a partir da seleção adotada (S1 e S2) e o
mapeamento é feito através da ligação entre os fragmentos limitados por esses
pontos de cruzamento. O fragmento de S1 é copiado na nova solução N1; N1,
então, recebe os clientes não-conflitantes. A Figura 5 ilustra esse movimento.
Figura 5 - Exemplo de Crossover Parcialmente Mapeado
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Fonte: Stehling e Souza (2017)

Crossover Alternância de Extremidades (EAX): produz novas soluções
através do conceito de vizinhança, que se caracteriza pela adjacência entre os
clientes. Escolhe-se aleatoriamente um cliente e então os próximos são escolhidos
de acordo com o bairro do antecessor. E se um cliente tem poucos vizinhos, ele
deve ser escolhido primeiro.
Figura 6 - Exemplo de Crossver Alternância de Extremidades

Fonte: Stehling e Souza (2017)

Ciclo de Cruzamento (CX): seu início se dá pela escolha do primeiro cliente
da a nova solução N1. Esta escolha será randômica entre os dois primeiros clientes
das duas soluções escolhidas S1 e S2. Estes mesmos passos deverão ser
executados para a escolha dos últimos clientes. Se o cliente escolhido gerar uma
solução inviável, outro cliente deverá ser escolhido.
Figura 7- Exemplo de desempenho de Ciclo de Cruzamento

Fonte: Stehling e Souza (2017)
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Cruzamento Troca de Rota (ERX): primeiramente, copia-se duas soluções
selecionadas S1 e S2 para novas seleções. A qualidade de uma rota é dada pela
razão entre a distância percorrida e o número de clientes no percurso. A melhor rota
de N1 é inserida em N2. Remove-se os clientes duplicados e por fim a pior rota de
N1 é eliminada. Rotas com poucos clientes também são excluídas. Clientes
excluídos serão reinseridos de acordo com o resultado da menor distância extra.
Figura 8 - Exemplo de desempenho de Cruzamento Troca de Rota

Fonte: Stehling e Souza (2017)

Cruzamento Probabilístico (PX): escolhe-se qualquer cliente das soluções
selecionadas para ser inserido na nova solução N1. O próximo cliente de N deverá
ser adjacente ao cliente anterior, levando-se em consideração o custo da viagem Cij
(custo de deslocamento de i a j). A estratégia probabilística definirá que as soluções
com menores custos serão as mais propensas a serem escolhidas.
Figura 9 - Exemplo de desempenho de Cruzamento Probabilístico

Fonte: Stehling e Souza (2017)
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Todos estes operadores foram experimentados no mesmo cenário algorítmico:
Input: Informação da instância de Benchmark do PRVJT
Output: Melhor solução entre as soluções
1. Inicializar a coleção de soluções;
2. Enquanto o critério de finalização não for satisfeito realizar
a. Selecionar pares de soluções;
b. Combinar fragmentos das soluções selecionadas;
c. Produzir uma alteração inesperada em um fragmento das soluções
combinadas;
d. Determinar a coleção de soluções que estarão presentes na
próxima

iteração;

3. Finalizar
4. Retornar melhor solução viável;
Os experimentos foram executados seguindo os princípios de soluções para
as 100 instâncias clientes do benchmark de Solomon, testados nas 3 classes nas
instâncias de Solomon: Classe C (que representa os clientes), Classe R
(representando clientes randômicos e Classe RC (uma combinação dos
anteriores).Por meio de análise estatística (ANOVA), ao final de seu experimento,
puderam atestar que os operadores de Crossover PMX, OX e CX apresentaram pior
desempenho quando comparados aos demais. Além de dispor de 14, 10 e 9
veículos a mais do que os melhores resultados obtidos, eles também apresentaram
dificuldades nos grupos de classes de instâncias, o que indica dificuldade na
habilidade de lidar com clientes randomicamente distribuídos. A versão a apresentar
os melhores resultados foi o operador de Crossover EAX.
2.2.3.3 – Uma Abordagem Paralela de um Algoritmo de Otimização por
Enxame de Partícula para Resolver o Problema de Roteamento de Veículo com
Janela de Tempo
O algoritmo proposto por Stehling, Souza e França Filho (2015) para a
resolução de questões relacionadas a PRVJT baseou-se em um hibridismo entre
metaheurística ( com uma técnica que aqui vamos traduzir como Ganância
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Randomiza Procedimento de Busca Adaptativa – GRASP) e heurística (Heurística
de Inserção Empurre Adiante – PFIH) como composição para a geração de um
enxame de partícula inicial em um algoritmo de Otimização por Enxame de
Partículas (Particle Swarm). Inicialmente uma sequência híbrida, denominada
Sequência Híbrida da Otimização por Enxame de Partículas (S-HPSO), foi
desenvolvida e sua qualidade avaliada pela quantidade de veículos utilizados e a
distância total percorrida.
Num segundo momento, um paralelo híbrido foi desenvolvido. Esta segunda
versão foi denominada Paralelo Híbrido de Otimização por Enxame de Partículas
(P-HPSO) e, nesta etapa, em dois momentos distintos, posteriormente à criação do
enxame de partícula inicial, é aplicado paralelismo com o objetivo de acelerar o
processo sequencial para se chegar a melhores resultados. O paralelismo é
conhecido por auxiliar métodos heurísticos na resolução de desafios impostos pela
complexidade do assunto em questão.
Os dois momentos em que o paralelismo foi empregado na construção de
seu algoritmo foram: na busca local na execução do procedimento metaheurístico
(representado na Figura 11 pelo numeral 1) e na busca local executada ao final da
criação do enxame da partícula inicial (representado pelo numeral 2 na mesma
figura):

38
Figura 10 - Ilustração do Algoritmo Sequencial
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resultado local
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SIM
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finalização
alcançado?

Finalizar
Algorítmo

Fonte: adaptado de Stehling, Souza e França Filho (2015).

Ao final do experimento, foi realizada uma análise estatística que sugeriu que
ambas as versões de seus algoritmos obtiveram a mesma qualidade em seus
resultados, demonstrando equivalência em seu desempenho, estimada por meio da
execução da função de Fitness, que avalia o quão estão adaptadas ao ambiente as
partículas geradas nesta etapa do processo. Uma avaliação de Impacto da
estratégia de paralelismo também foi realizada. Esta avaliação demonstrou que a
versão P-HPSO apresenta vantagens sobre a versão S-HPSO em relação ao tempo
computacional consumido, com uma diferença de 4 segundos quando comparado
àquela. Este estudo demonstrou que as versões apresentadas por Stehling, Souza
e França Filho (2015) obtiveram os melhores resultados heurísticos apresentados
na literatura até a publicação do estudo.
2.2.3.4 – Problema de Roteamento de Equipe Restrita de Home Care em
com Janela de Tempo
A solução proposta para roteamento de veículos em janela de tempo para
visitação de cuidados médicos, segundo propõe Tozlu et al. (2015), parte do
problema de Roteamento de Veículos no serviço médico motivado por um caso real
de uma empresa deste tipo de serviço em Istanbul, considerando uma equipe de
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tamanho limitado, a obrigatoriedade de um membro desta equipe exercer a função
de motorista apenas e diferentes tipos de serviços a serem realizados numa Janela
de Tempo, o que denominaram Problema de Roteamento de Home Care em
Janelas de Tempo. Os autores apontaram que tal especificidade ainda não tinha
sido tratada na literatura até então.
Para se chegar a um modelo de algoritmo como proposição de solução, os
autores classificaram pacientes como Tipo 1 (paciente que necessita de um
enfermeiro), Tipo 2 (paciente que necessita de um aparato) e Tipo 3 (paciente que
necessita de ambos); da mesma forma, os veículos foram classificados em Tipo 1
(transporta enfermeiro), Tipo 2 (transporta aparatos) e Tipo 3 (transporta ambos). A
cada paciente foi dada uma janela de tempo que determinava o horário mais cedo e
mais tarde para que seu serviço fosse iniciado. O objetivo era determinar o tipo de
veículos e rotas de modo que cada paciente recebesse o serviço necessário na
janela de tempo determinada com a diminuição da distância percorrida.
Utilizando a Busca de Vizinhança Variável (Variable Neighborhood Search –
VNS), conhecido método metaheurístico empregado na resolução de PRVJT, os
autores inicialmente determinam uma solução sem considerar a limitação do veículo
– fazendo uso do algoritmo de Salomon. Caso esta solução inicial não seja viável é
aplicado um método de correção (crashing algorithm) que identifica a rota que esteja
servindo o menor número de pacientes, tentando eliminá-la e reinserindo estes
pacientes em outras rotas já criadas. Caso a solução resultante ainda seja inviável
penalidades são associadas à função. Definidas as estruturas primárias de
vizinhança, é gerada uma solução de Vizinhança S’ utilizando a busca local (Local
Search) que, por sua vez, determina o melhor movimento dentre todas as estruturas
de vizinhança possíveis. A sequência abaixo traz uma visão geral do Algoritmo VNS
empregado pelos autores:
1: 𝐾𝑛 ← 𝑠𝑒𝑡 𝑜𝑓 𝑉𝑁𝑆 𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑛 = 1, … , 𝑛𝑚𝑎𝑥
2: 𝑘 ← 0
3: 𝑡 ← 0
4: 𝑆 ∗ ← ∅
5: 𝑆 ← 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 ()
6: 𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 𝑡 < 𝑡𝑚𝑎𝑥 𝐝𝐨
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7:
8:

𝒊𝒇 − 𝑓𝑒𝑎𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑆)𝒕𝒉𝒆𝒏
𝑆 ← 𝑀𝑎𝑘𝑒 𝐹𝑒𝑎𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑆)

9: 𝒆𝒏𝒅 𝒊𝒇
10: 𝒇𝒐𝒓 𝑛 = 1, … , 𝑛𝑚𝑎𝑥 𝒅𝒐
11:

𝑆𝑛 ← 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑆𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ (𝑆, 𝑛)

12: 𝒆𝒏𝒅 𝒇𝒐𝒓
13: 𝑆 ′ ← min{ 𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑆𝑛 }
14: 𝒊𝒇 𝑐𝑜𝑠𝑡 (𝑆 ′ ) < 𝑐𝑜𝑠𝑡 (𝑆)𝒕𝒉𝒆𝒏
15:

𝑆 ← 𝑆′

16:

𝒊𝒇 𝑐𝑜𝑠𝑡 (𝑆 ′ ) < 𝑐𝑜𝑠𝑡 (𝑆 ∗ ) 𝒕𝒉𝒆𝒏
𝑆∗ ← 𝑆

17:
18:

𝒆𝒏𝒅 𝒊𝒇

19: 𝒆𝒍𝒔𝒆
20:

𝑘 ←𝑘+1

21:

𝒊𝒇 𝑘 < 𝑘𝑚𝑎𝑥 𝒕𝒉𝒆𝒏

22:

𝑆 ← 𝑆ℎ𝑎𝑘𝑒 (𝑆)

23: 𝒆𝒍𝒔𝒆
24:

𝑘 ←0

25:

𝑡 ←𝑡+1

26:

𝑆 ← 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 ( )

27 𝒆𝒏𝒅 𝒊𝒇
28: 𝒆𝒏𝒅 𝒊𝒇
29: 𝒆𝒏𝒅 𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆
30: 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑆 ∗

O modelo matemático proposto por Tozlu et al. (2015) foi comparado, em
resultados e desempenhos, ao IBM ILog CPLEX, demonstrando desempenho
satisfatório

de

seu

algoritmo

embora

tenha

sugerido

que

contingências

apresentadas no dia-a-dia da equipe de atendimento possam se apresentar como
complicações ao problema. Como extensão aos resultados obtidos por meio do
desenvolvimento de seu trabalho, os autores sugerem que se foque no
aprimoramento do algoritmo (VNS) desenvolvido bem como numa melhor avaliação
dos testes executados para a conclusão.
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2.2.3.5 – Logística Semanal de Cuidados Home Care
Introduzir demandas semanais ao serviço de saúde com atendimento em
casa, tais como: transporte de drogas ou aparatos a pacientes a partir de hospitais
ou depósitos, e entrega de amostras sanguíneas de pacientes em laboratórios
foram consideradas no Problema clássico de Roteamento de Veículos numa Janela
de tempo no trabalho desenvolvido por Liu, Xie e Garaix (2013). A junção destas
características ao problema clássico foi denominada Problema Periódico de Entrega
e Coleta do Serviço de Saúde em Casa – PPECSSC, em seu estudo.
Os autores diferenciam a questão tratada em seu trabalho da questão
clássica, relacionando as demandas logísticas específicas do serviço de saúde
estudado e que são responsáveis pela complexidade do problema. São elas: (1)
entregar drogas ou aparatos médicos do depósito do serviço de saúde na casa dos
pacientes; (2) coletar material e equipamentos não utilizados das casas dos
pacientes e retornar ao depósito do serviço de saúde; (3) entregar drogas
específicas que só podem ser obtidas em hospitais (drogas para tratamento de
câncer, por exemplo) e entregar aos pacientes; (4) coletar amostras sanguíneas da
casa dos pacientes e levar até o laboratório. Então, balancear a carga de trabalho
entre os diferentes veículos e motoristas era tão importante quanto minimizar a
distância total viajada, sendo este critério importante a ser considerado na
otimização das rotas. Liu, Xie e Garaix (2013) propuseram, então, um hibridismo de
metodologia metaheurística em seu algoritmo, utilizando Busca Tabu (Tabu Search),
Busca Local (Local Search) e Busca de Vizinhança (Neighborhood Search), sendo
pioneiros na proposição deste esquema na solução de PRV.
Seu problema foi definido com as seguintes características: os pacientes
foram classificados de acordo com as demandas específicas (como detalhado no
parágrafo acima) e um único paciente pode aliar mais de uma destas demandas;
janelas de tempo foram associadas aos pacientes – importante notar que o depósito
foi considerado como tendo sua própria janela de tempo; chegadas após o horário
determinado por estas janelas de tempo não seriam aceitas – a rota seria
considerada inviável; os veículos possuíam capacidade ilimitada (consideraram que
pequenas caixas e aparatos seriam transportados); cada veículo precisaria,
necessariamente, visitar o laboratório ou hospital ao menos uma vez ao dia e seriam
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carregados com todos os materiais necessários para prestação dos serviços
durante todo o dia.
O algoritmo Busca Tabu proposto parte de uma solução inicial que poderá ser
considerada viável ou não. Segue-se com uma busca de vizinhança (neighborhood
search) executando algumas movimentações locais inter-rota. Uma melhor solução
é, então, selecionada dentre as soluções de vizinhança encontradas que não sejam
tabu ou que satisfaçam o critério de aspiração. Em seguida a solução é modificada
e melhorada por métodos de busca local (local search) intra-rota. As técnicas de
busca local viáveis e não viáveis são aplicadas para se testar o melhor resultado. A
lista tabu e nível de aspiração de cada atributo é atualizado bem como alguns
parâmetros do algoritmo. A Busca Tabu é reiniciada a partir desta solução e segue
até que o critério de finalização tenha sido alcançado; tal critério determina que,
após certo número de iterações sem que a melhor solução encontrada até o
momento seja melhorada, o algoritmo seja finalizado.
As técnicas propostas por Liu, Xie e Garaix (2013) se demonstraram úteis na
resolução do problema proposto, tendo demonstrado melhores resultados na
combinação sequencial e paralela na aplicação de Busca Local Viável (Feasible
Local Search) à Busca Tabu tradicional. Os autores indicam outras direções de sua
pesquisa para o futuro podendo ser acrescido, por exemplo, o fator de decisões de
rota em tempo real, dentre outros.
2.2.3.6 – Análise de Otimização de Rota Baseada em Algoritmo Genético
Tian (2017) introduz em seu trabalho o fator condições de tráfego ao PRVJT
com a finalidade de otimizar as rotas de distribuição, focando na utilização de
Algoritmo Genético com a aplicação de tecnologia de nicho. Uma detalhada análise
do problema foi realizada para estabelecimento do modelo matemático a ser
utilizado, considerando os Problemas de Otimização de Rotas, as restrições de
janela de tempo e as condições de tráfego.
Em relação aos Problemas de Otimização de Rotas assumiu que: todos os
endereços dos usuários do serviço em questão deveriam ser conhecidos e que
seriam entregues por um um único centro de distribuição, o centro de distribuição é
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capaz de atender as necessidades de todos os usuários e que um carro poderia ser
utilizado para completar a distribuição a todos os usuários. Quanto às restrições de
janela de tempo o autor apontou que as mercadorias deveriam ser entregues no
horário solicitado e que, dependendo do quão exigentes forem estes horários, as
restrições de janela de tempo do problema de otimização podem ser categorizadas
como otimização de janela de tempo suave ou otimização de janela de tempo
agressiva. Em seu trabalho, entretanto, considerou a janela de tempo suave na
construção de seu algoritmo, significando que penalidades deveriam ser aplicadas
de acordo com a extensão do tempo de violação. A análise das condições de
tráfego, por sua vez, levou a um modelo matemático que considerava que as
condições de tráfego afetariam a velocidade do veículo de distribuição, o que
consequentemente determinaria o tempo de entrega.
Seu algoritmo foi desenhado com as seguintes características:
a. Codificação: adotado método de codificação natural. O vetor de solução no
modelo matemático foi compilado a um cromossomo com comprimento n+1,
indicando a rota de distribuição – que começa no centro de distribuição,
completando as tarefas e retornando ao centro de distribuição;
b. Inicialização

de

População:

Obtida

pela

geração

randômica

de

N

cromossomos;
c. Seleção: Os cromossomos que deveriam iniciar o algoritmo foram
selecionados por roleta e a proporção de fitness de cada cromossomo
calculada para determinar a próxima geração;
d. Cruzamento: Recombinação dos genes para gerar novos cromossomos;
e. Mutação: Mutação reversa, gerando randomicamente dois pontos de
mutação e revertendo os cromossomos entre as duas variantes.
Em seus experimentos a fim de aferir a eficiência de seu algoritmo, o autor
comparou a aplicação de uma metodologia tradicional Busca Tabu (Tabu Search) à
desenvolvida em seu trabalho. O método tradicional demonstrou resultados
instáveis apresentando baixa velocidade de convergência e facilidade de cair na
armadilha de uma solução ótima localmente; enquanto a metodologia aplicada pelos
autores apresentou melhor rota e tempo, além de mover-se da solução ótima
localmente.
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2.2.3.7 – Um Algoritmo de Evolução Simulada Difusa Empregado no
Agendamento de trabalhadores de Home Care com Multi Propósito
Mutingi e Mbohwa (2013) além de considerar o problema clássico de
roteamento no universo do serviço médico em casa, acrescentou as questões de
agenda da equipe de atendimento médico domiciliar, apoiados no fato de que há
uma preocupação em relação a uma tendência à escassez de recursos humanos no
atendimento médico. Sendo a otimização de planejamento e agenda da equipe um
dos meios mais efetivos para ser reduzir o custo com operações, seu trabalho teve
como objetivo decidir que pacientes atribuir a quais profissionais e seleção da
melhor rota de transporte para a realização de seu trabalho.
A agenda dos profissionais da área de saúde com atendimento domiciliar, em
particular, frequentemente envolve tarefas com múltiplos objetivos – carga de
trabalho a ser atingida, custos com as distâncias percorridas, qualidade no serviço
prestado – este problema se torna uma questão complexa. Algumas assunções a
respeito dos aspectos que envolvem a visita dos profissionais de saúde em
ambiente domiciliar foram feitas para determinar o andamento do trabalho: a
duração de cada visita seria definida por uma janela de tempo especificada
considerando as habilidades necessárias, algumas visitas poderiam necessitar de
mais de um profissional para atendimento, cada membro da equipe precisava teria
sua própria janela de tempo, os profissionais iniciariam seu trabalho a partir de uma
localidade central (centro de homecare) e retornaria a este local após completar as
atividades e todas as tarefas deveriam ser cumpridas dentro do horário de trabalho
de cada profissional. Para solucionar este problema, os autores propuseram uma
abordagem de aplicação de algoritmo de evolução difuso (fuzzy algorithm), que
utiliza técnicas baseadas nos princípios da teoria dos conjuntos difusos e
compreende o grupo de Algoritmos de Evolução Simulada.
A estrutura básica dos algoritmos de evolução simulada pode ser ilustrada
como na Figura 11:
Figura 11 - Evolução Simulada
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Fonte: Adaptado de Mutingi e Mbohwa (2013)

Além de seguir os passos da metodologia tradicional, conforme ilustrado
acima, o usuário também pode realizar escolhas ou inserir informações que sejam
necessárias para a tomada de decisões, tais como informar os profissionais e o
tempo alocado para a realização de tarefas. Depois deste passo, uma solução inicial
é apresentada. Utilizando-se de técnicas da teoria dos conjuntos difusos a função
fitness de cada elemento é computada, descartando-se os elementos que não
apresentarem resultado satisfatório. Uma solução parcial é obtida e reconstruída
para se chegar a uma estrutura de solução completa. Testes são realizados para
comparar o desempenho das soluções em cada uma das iterações. Tal qual outros
experimentos, uma solução é selecionada após uma determinada quantidade de
iterações sem produção de um resultado melhor do que o melhor obtido até então.
Os autores concluíram por meio de experimentos reais que sua abordagem é
capaz de gerar soluções para problemas em larga escala em um tempo
computacional razoável e recomendam que a metodologia seja aplicada como apoio
às decisões de planejamento de equipe e agenda para cenários semelhantes.
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2.3 Seleção do Método de Solução
Os trabalhos estudados na revisão sistemática apresentaram características
que serão consideradas para a seleção do método de Solução para o caso que será
apresentado no capítulo 4. A tabela abaixo detalha os requisitos levantados a partir
de cada um dos trabalhos:

Quadro 4 - Requisitos
Requisitos

Artigo
Spriya, Ramalingam e Rajeswari, 2015

Demanda conhecida

Stehling e Souza, 2017
Stehling, Souza e França Filho, 2015
Mutingi e Mbohwa, 2013
Spriya, Ramalingam e Rajeswari, 2015
Stehling e Souza, 2017

Visitas com duração determinada

Stehling, Souza e França Filho, 2015
Tozlu et al, 2015
Mutingi e Mbohwa, 2013
Stehling e Souza, 2017

Dois veículos não atenderão a um mesmo cliente
Spriya, Ramalingam e Rajeswari, 2015

Veículos com capacidade limitada

Stehling e Souza, 2017
Tozlu et al, 2015

Veículos com capacidade ilimitada
Penalidades previstas

Liu, Xie e Garaix, 2013

Spriya, Ramalingam e Rajeswari, 2015
Tian, 2017
Spriya, Ramalingam e Rajeswari, 2015
Stehling e Souza, 2017

Início e fim de rotas na mesma localidade

Stehling, Souza e França Filho, 2015
Tian, 2017
Mutingi e Mbohwa, 2013

Rotas partindo de diversos locais
Reavaliação da situação

Liu, Xie e Garaix, 2013
Spriya, Ramalingam e Rajeswari, 2015

Tozlu et al, 2015

Equipamentos/Insumos e pessoal considerados no processo

Liu, Xie e Garaix, 2013

Tráfego considerado

Tian, 2017

Carga horária de profissionais considerada
Mais de um profissional por atendimento
Fonte: Elaborado pelo Autor

Mutingi e Mbohwa, 2013
Liu, Xie e Garaix, 2013
Mutingi e Mbohwa, 2013
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Os requisitos detalhados no Quadro 4 serão comparados aos requisitos do
projeto proposto neste trabalho. Maiores detalhes sobre as características estarão
presentes no capítulo seguinte.
Pelas características do serviço de cuidados médicos onde o algoritmo
proposto será aplicado e pelos resultados da revisão sistemática, este trabalho
focará na aplicação do Algoritmo Genético aliado a Crossovers, metodologia
metaheurística apresentada no artigo “A comparison of Crossover Operators Applied
to the Vehicle Routing Problem With Time Windows” (Stheling e Souza, 2017).
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3 PROPOSTA DE MÉTODO DE OTIMIZAÇÃO
3.1 Proposta de Algoritmo
Para se chegar ao processo proposto foram utilizados os estudos
identificados na revisão sistemática e considerada a comparação entre os requisitos
do serviço onde o experimento será aplicado e os requisitos apresentados no
Quadro 4 no capítulo anterior.
Desenvolve-se agora um sistema baseado no algoritmo selecionado como
possível resolução do problema do roteamento de veículos do serviço em questão,
visando a resposta à questão da pesquisa:
“Como obter o melhor aproveitamento de recursos de transporte para
visitação de equipes médicas a domicílio?”
Para tanto, este estudo leva em consideração os seguintes fatores que
ocorrem no atendimento médico a domicílio:


Uma demanda conhecida



Visitas com duração pré-determinada fixa



Dois veículos não atenderão a um mesmo cliente



Veículos com capacidade limitada de pessoal e insumos



Penalidades previstas para o caso de visitas que excedam o tempo
previsto



Início e fim de rotas na mesma localidade



Equipamentos/Insumos e pessoal considerados no processo



Carga horária de profissionais - 8hrs

Pelas características do serviço de cuidados médicos onde o algoritmo
proposto será aplicado e pelos resultados da revisão sistemática, este trabalho
visa a aplicação do Algoritmo Genético aliado a Operadores Crossover,
metodologia metaheurística sem hibridismos apresentada no artigo (Stheling e
Souza, 2017).
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3.2 Detalhamento do Algoritmo e da sua Implementação
A implementação do algoritmo se deu em um aplicativo disponibilizado para
uso por clientes em potencial e explicitado nesta seção.
Tipicamente, o processo básico adotado pelo Algoritmo Genético foi
considerado na construção do algoritmo: criação de uma variedade de soluções
iniciais (população) e avaliação das mesmas; em seguida, as melhores soluções
identificadas (mães) são utilizadas para gerar novas soluções (nova população). A
nova população é, então, avalidada e poderá ser utilizada para substituir membros
que tenham apresentado desempenho inferior na população anterior. Este processo
será contínuo até que uma solução final melhorada seja alcançada ou outro critério
de desempenho determinado seja atingido.
Colocando em aspectos práticos para o exemplo de roteamento onde o
algoritmo está sendo implantado, podemos colocar da seguinte forma: um número
inicial de 100 soluções de rotas randômicas é gerado, algumas rotas mães são
selecionadas e utilizadas para gerar novas rotas. As novas rotas são testadas e
incluídas na população que, neste ponto, sofre a remoção de rotas com os piores
desempenhos, deixando novamente 100 rotas disponíveis para utilização. Esse
processo continua até que tenhamos uma geração de rotas melhorada.
Demonstrando o processo de maneira visual teremos a apresentação das
características das técnicas empregadas da seguinte forma, como demonstra a
figura 12:
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Figura 12 – Característica de Criação de Rotas
Criação de rotas
randômicas

Avaliação das
soluções

Selecionar rotas
mães

Criar nova
população de
rotas

Avaliar nova
população de
rotas

Trocar rotas
existentes por
novas rotas
melhoradas
Repetir até que o
critério de
satisfação seja
alcançado

Retornar melhor
rota

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.2.1 Detalhamento do Algoritmo

Ao desenvolver o Algoritmo Genético, a proposição de Stehling e Souza
(2017) de que seu potencial deveria ser melhor explorado, sem a aplicação de
hibridismos ou novas técnicas, foi considerada. No código que está disponível para
consulta no apêndice deste trabalho, o Algoritmo Genético puro e simples foi
combinado ao operador genético Crossover, também explorado por Stehling e
Souza (2017), como detalhado no capítulo 2. Além do Operador Crossover, outros
dois outros operadores genéticos foram empregados com o objetivo de potencializar
o resultado de melhor rotas encontradas: Operador Elite - que possibilita que as
melhores soluções sejam repassadas à geração seguinte - e Operador de Mutação
– responsável por tornar as rotas mais curtas.

3.3.2 Implementação do Algoritmo
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A implementação da lógica do algoritmo descrito acima vem sendo aplicada
em um em um software que se encontra disponível em versão beta e pode ser
acessado por meio do endereço: https://demo.goplete.net , telas de login abaixo:

Figura 13 - Telas Iniciais do Sistema

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para acessar a aplicação, escolha a opção Instruções na tela principal e então,
através do botão Login, utilize uma das senhas para acessar a aplicação como
apresentado na tela de Instruções da Figura 13.
Por meio do acesso Administrador estarão disponíveis, além de outras
funções, as tabelas que conterão informações cadastrais primordiais na construção
das rotas, tais como: indicação das bases (depósitos de onde os veículos partem e
para onde retornam), veículos e colaboradores responsáveis pelos atendimentos,
bem como seu custo hora, tipos de ocorrências – que tipificam as adversidades que
podem influenciar no tempo total decorrido para um atendimento – e todo o banco
de dados de CEP e endereços, responsável por apontar a geolocalização:
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Figura 14 - Tabelas Goplete

Fonte: Elaborado pelo Autor

O menu Ações traz o cadastramento de Endereços de pacientes atendidos;
Otimizações de rotas a serem realizadas dentro de um determinado período e sob
determinadas condições; as Rotas de visitações e em Visitas o usuário dará início e
fim ao seu atendimento, registrando possíveis ocorrências que possa ter enfrentado
tanto no percurso quanto no atendimento ao paciente em si.
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Figura 15 - Endereços, Rotas e Visitas Goplete

Fonte: Elaborado pelo Autor

A opção Otimizações do menu Ações deverá ser criada com a indicação dos
endereços que farão parte da ação de otimização, tempo de atendimento a cada
paciente, receita gerada por cada atendimento a ser realizado e os recursos
empregados para otimzação. Entenda-se por recurso, nos exemplos demonstrados
no próximo capítulo, os dias nos quais os endereços participantes das rotas deverão
ser distribuídos.
Além da inserção de endereços e período de atendimento, alguns parâmetros
são definidos para realização da otimização, tais como a data inicial, quantidade de
horas de trabalho por dia, que veículos serão empenhados para o atendimento dos
endereços indicados, população inicial, percentual de mutação, número máximo de
gerações, peso de penalidades para o caso de atrasos em atendimentos e
percentual de melhoria mínima obtida – estando esse parâmetro ativado, caso
repetidas gerações não apresentem melhora superior a este valor, a produção de
gerações é interrompida.
A figura abaixo traz um exemplo de parâmetros e endereços determinados
antes da otimização de rotas:
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Figura 16 - Otimização

Fonte: Elaborado pelo Autor

Após a realização de otimização para as visitações cadastradas em
Otimizações os resultados da otimização são apresentados, informando ao usuário
a distância total a ser percorrida, o tempo

operacional em rota, o tempo total

decorrido em rota e em atendimentos, a receita total advinda dos atendimentos,
custo de mão de obra e a demonstração de rotas é apresentada, como demonstra a
figura 17 abaixo. Vale notar que os valores demonstrados em reais são valores
cotados para o momento em que este projeto se desenvolvia:
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Figura 17 - Otimização

Fonte: Elaborado pelo Autor

As gerações obtidas até a constatação de melhorias também estarão
disponíveis para consulta, segundo demonstra a figura 18:
Figura 18 - Otimização Gerações

Fonte: Elaborado pelo Autor
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As rotas resultantes de otimizações estarão disponíveis em Rotas, caso
deseje-se utilizar as mesmas rotas repetidas vezes. No atendimento de Home Care,
por exemplo, isso acontece pois os pacientes são fixos e precisam ser atendidos em
determinada periodicidade. Neste caso, então, ao iniciar uma Visita o usuário
apenas seleciona a rota que deseja utilizar para o dia em questão, apresentando
outras informações, tais como o horário de início, veículo a ser utilizado, como
demonstra a Figura 20 abaixo:
Figura 19 - Visita

Fonte: Elaborado pelo Autor

Em uma Visita o usuário responsável pela mesma poderá apontar
ocorrências que por acaso tenham afetado a duração das visitas, utilização de
insumos ou equipamentos durante a visita ou gerado modificações na rota a ser
seguida, por exemplo. A figura abaixo traz um indicativo dos tipos de ocorrências
que podem ser registradas:
Figura 20 - Ocorrências

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Havendo a situação de alteração no endereço a ser seguido, o usuário
poderá inserir a nova informação no menu Otimização, solicitando uma nova
otimização para os endereços ou entrar diretamente no menu Rotas o endereço
novo em uma das rotas que julgar convenientes e solicitar a otimização apenas
daquela rota para aquele dia. Os passos abaixo trarão exemplos de otimização de
endereços já pertencentes a uma rota.
Ao incluir os endereços nenhuma ordenação será determinada, como pode
ser verificado na coluna Ordem, figura 21:
Figura 21 - Rota

Fonte: Elaborado pelo Autor

A partir desse ponto, ao clicar em Editar, botão demonstrado no canto inferior
direito da figura acima, a opção Otimizar Rota estará disponível. É nesse momento
que o algoritimo entrará em ação atuando em uma rota em especial, demonstrando
uma ordem (rota) a ser seguida, segundo os resultados obtidos pela otimização. As
Figuras 22 e 23 abaixo demonstram os passos aqui descritos:
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Figura 22 - Endereços em Rota

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 23 - Endereços em Rota

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A figura 23, acima, demonstra agora a coluna Ordem enumerada
sequencialmente, com o resultado obtido por meio da aplicação do algoritmo aos
endereços incluídos em rota. No rodapé dessa mesma figura pode-se acessar as
gerações produzidas após a otimização das rotas, que estarão disponíveis para
para fins de validação do desempenho conseguido ao longo da construção de novas
gerações.
Figura 24 - Gerações em Rota

Fonte: Elaborado pelo Autor
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O próximo capítulo detalhará o exemplo onde o algoritmo foi aplicado bem
como os resultados obtidos pela aplicação dele em comparação com os resultados
obtidos atualmente pela empresa.

4 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
4.1 Apresentação dos Exemplos de Aplicação
Para efeito de validação do método proposto, o algoritmo para roteamento
desenvolvido e explicitado no capítulo 3 foi aplicado à agenda de atendimento de
uma empresa atuante no setor de Home Care.
Atualmente a empresa não faz uso de nenhum sistema de automatização de
rotas e conta com a experiência de seus profissionais motoristas aliada à utilização
de aplicativos GPS para traçar a movimentação dos carros que fazem o
atendimento no distrito de Petrópolis (RJ) e em cidades vizinhas.
A agenda de atendimento é montada mensalmente considerando as
orientações do médico responsável por cada paciente, insumos ou profissionais
indicados para cada paciente e carga horária do motorista responsável pelo
atendimento. O paciente poderá necessitar tanto do atendimento para tratamento
com um profissional – fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo ou outra especialidade
médica indicada pelo profissional médico responsável - quanto de suprimentos tais
como: medicamentos, fraldas, cadeiras, etc.; ou necessitar de um e de outro,
simultaneamente.
Para realizar os atendimentos a empresa possui uma quantidade limitada de
profissionais, de carros e ambulâncias e os atendimentos precisam ser realizados
dentro da carga horária de 8hr diárias de cada profissional. Não há horário
agendado para cada atendimento, mas o profissional encarregado pelas demandas
precisa necessariamente realizar todas as visitações previstas para a agenda do dia
já que decorrem das indicações médicas de disponibilzação periódica de recursos a
cada paciente. Cada visita deverá ter um tempo médio de atendimento de 40
minutos.
Os veículos partem de uma base (depósito), retornando ao depósito após os
atendimentos programados. A necessidade de retorno ao depósito, antes do término
do período de atendimento, é determinado pelos profissionais que fazem o

61

atendimento que devem observar a disponibilidade dos recursos de suprimentos
que levam consigo e que serão empregados em cada assistência aos clientes; a
depender da utilização real que se fez em cada serviço pode ser necessário
retornar.
Um maior detalhamento do processo atual foi coletado com os responsáveis
pela logística durante a fase de levantamento primário dos requisitos. A agenda
abaixo demonstrada foi construída seguindo as deteminações dos médicos
responsáveis por cada paciente que, inicialmente, apresenta a demanda mensal do
paciente que deve entrar na programação de agenda do atendimento homecare.
A agenda para o mês de fevereiro de 2020, programação parcialmente
demonstrada na figura abaixo, foi construída e a ordem de visitas determinada com
base na experiência do motorista responsável:
Figura 25 - Programa mensal de atendimentos Home Care

Fonte: Elaborado pelo Autor

62

Como exemplo de aplicação do algoritmo, utilizaremos a semana de 03 a 07
de fevereiro. Todos os endereços dessa semana serão inseridos em Otimizações e
veremos as rotas geradas pelo sistema para a semana, comparando-as às rotas
montadas pelo profissional responsável da empresa na mesma semana.
A ordem em que os pacientes aparecem na agenda já representa a
ordenação de atendimentos idealizada pelo motorista responsável e o cadastro de
pacientes da empresa foi disponibilizado para que os endereços fossem
conhecidos.
O atendimento é realizado por um profissional motorista e paramédico, que
partirá da base ou depósito, realizará as visitas na ordem em que aparecem na
agenda de atendimentos, pausará por 1h para almoço e retornará para o depósito
após os atendimentos. Não há demanda de horário determinado para realizar as
visitas a cada paciente, mas cada visita deverá ter o tempo de duração de 40
minutos. Um dos pacientes no dia 06 foi visitado por um psicólogo que se deslocou
por conta própria, por este motivo serão consideradas visitas a 5 pacientes neste
dia.
Nos experimentos realizados nesse trabalho serão consideradas a saída e
retorno ao depósito, a carga horária de 8 horas para o profissional realizar todos os
atendimentos, o tempo de 40 minutos para a realização da visitação e um veículo no
atendimento da semana. O mapeamento considerado para os resultados obtidos
será linear, portanto, como auxílio para fins de comparação dos resultados, a
ferramenta Google Maps será utilizada para traçar linearmente a distância total
percorrida durante os atendimentos da semana e do dia 06 de fevereiro para fins de
comparação com o resultado obtido após a otimização.
Por fim, as informações de endereços visitados serão testadas com a
utilização do algoritmo desenvolvido para aferir se uma melhoria no desempenho
pode ser conseguida por meio da aplicação do algoritmo na utilização da aplicação
desenvolvida.
A seguir, será descrito o resultado de tempo em rota obtido atualmente pela
empresa com a metodologia manual para contrução de ordenação das rotas,
contraposto a algumas informações geradas pela ferramenta de Mapas Google
Maps para aferição de algumas distâncias e tempo decorrido.
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4.2 Resultados Atuais sem o Método de Otimização
Atualmente nenhuma ferramenta é utilizada pela empresa para construir a
trajetória dos destinos a serem visitados e a ordenação dos mesmos é feita com
base no julgamento e conhecimento do motorista responsável pelos atendimentos
do dia.
A programação da semana de 03 a 07 de fevereiro foi elaborada pelo
profissional responsável com a seguinte ordem de atendimento – a ordem abaixo
segue a mesma ordem da figura de agenda demonstrada na seção anterior e os
ceps a serem visitados foram acrescidos para referência:
Figura 26 - Visitas do Dia

Fonte: Elaborado pelo Autor
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As anotações do profissional responsável, registradas no controle de
visitações diário, foram coletadas como evidência de quilometragem total percorrida
em cada dia desta semana. A figura abaixo demonstra as anotações realizadas por
ele:
Figura 27 - Anotações do Responsável

Fonte: Empresa de Home Care participante
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No dia 03 de fevereiro percebe-se que o funcionário retornou à base duas
vezes e verificou-se que o retorno foi necessário para realizar a coleta de insumos
de atendimento que havia levado em pequena quantidade.
O controle de atendimento registrado por ele segue da seguinte maneira no
dia 07 de fevereiro:
Figura 28 - Anotações do Responsável

Fonte: Empresa de Home Care participante

No dia 07, especialmente não houve retorno para base, entretanto, em nosso
comparativo mais adiante o retorno para a base será registrado. Resumindo as
informações distâncias percorridas e tempo total empregado nesses dias, teremos a
seguinte tabela:
Tabela 1 - Distâncias Percorridas

Data

Km total percorida

Tempo total

03/02/2020

91 km

6h25m

04/02/2020

130 km

7h

05/02/2020

87 km

7h15m

06/02/2020

313 km

8h05m

07/02/2020

154 km

4h15

TOTAL

775 km

33h

Fonte: Elaborado pelo Autor
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É importante lembrar que o dia 07 não contabiliza o retorno para a base nas
anotações do responsável, porém na quilometragem linear, consideramos o retorno
para a base para fins de comparativo que se seguirá. Podemos concluir então que,
seguindo a programação determinada pelo profissional responsável pelos
programação da semana a distância total percorrida foi de 775 quilômetros. A seguir
será avaliada, também, a programação de um dia apenas para compararmos na
seção seguinte a realização de otimização em apenas um dia da programação de
visitações.

4.3 Aplicação do Método de Otimização
A aplicação do método de Otimização levou em consideração a mesma
programação de visitações realizada pela empresa na semana avaliada.
Os endereços foram cadastrados no sistema, conforme figura abaixo:
Figura 29 - Tabela de Endereços

Fonte: Elaborado pelo Autor

Em seguida,

algumas otimizações foram geradas, com parâmetros

diferenciados entre elas, considerando: a data inicial, quantidade de horas de
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trabalho por dia, população inicial, percentual de mutação, número máximo de
gerações, pesos de penalidades para cada caso e percentual de melhoria mínima
obtida.
Para a criação de otimizações algumas etapas comuns são necessárias e
estão descritas abaixo.
Uma nova otimização é iniciada e informa-se alguns parâmetros, como podese identificar na Figura 30 abaixo.
Figura 30 - Criação de Otimização

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os endereços para a agenda a ser construída são adicionados, contendo
cada um a informação de duração prevista e prioridade para o atendimento, como
exemplificado na Figura 31.
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Figura 31 - Adicionando Endereços para Otimização

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os parâmetros de cada endereço são informados de acordo com as
características e necessidades da visita, como pode-se verificar na Figura 32.
Figura 32 - Parâmetros de Otimização

Fonte: Elaborado pelo Autor

Em seguida é feita a definição dos recursos, os dias nos quais os endereços
serão distribuídos são criados com a informação de custo da hora e velocidade
média considerada para a otimização:
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Figura 33 - Definindo os Recursos

Fonte: Elaborado pelo Autor

Com todos os parâmetros criados, o módulo de cálculo de Evolução Genética
é chamado e o resultado obtido pela otimização apresentado, como pode-se ver na
Figura 34.
Figura 34 - Resultado de Otimização

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A seção seguinte trará a comparação dos resultados entre a logística
construída pela empresa e o resultado após a aplicação da otimização no software
Goplete, por meio da geração de populações de novas rotas.

4.4 Aplicação Prática em Diferentes Cenários
Serão descritos abaixo 8 diferentes cenários onde o algoritimo genético será
utilizado para apresentar resultados para os parâmetros fornecidos para cada
situação proposta.
4.4.1 Cenário 1 – Aplicação do Algoritmo em um Caso Real

Neste cenário utilizamos os dados elencados na seção 4.2 com o objetivo de
podermos comparar os resultados obtidos pela aplicação do algoritmo com os
dados fornecidos pela empresa participante do experimento.
Figura 35 - Identificação Otimização 00

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 36 - Variáveis e Parâmetros Otimização 00

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 37 - Endereços Otimização 00

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 38 - Recursos Otimização 00

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 39 - Resultados e Rotas Otimização 00

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figure 40 - Gerações Otimização 00

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.4.1.1 - Comparação dos Resultados
Segue-se abaixo uma tabela com o detalhamento da programação montada
pela empresa para cada dia, demonstrada pela figura 26 da seção 4.2,
contrastando-a com a programação sugerida pela aplicação Goplete, após a
otimização. Para facilitar o entendimento das discrepâncias entre uma programação
e outra utilizaremos os mesmos nomes empregados na figura 26:
Tabela 2 - Resultado Programação Visitações
Programação Empresa

Programação após Algoritmo Genético

Dia
03/02

* Nome05
* Nome11
* Nome12
* Nome16

* Nome12
* Nome11
* Nome95
* Nome16
* Nome02
* Nome06

Dia
04/02

*Nome02
* Nome08
* Nome12
* Nome 18
* Nome19

* Nome08
* Nome04
* Nome30
* Nome17
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Dia
05/02

*Nome04
* Nome05
* Nome17
* Nome20
* Nome30

* Nome10

Dia
06/02

* Nome01
* Nome03
* Nome06
* Nome10
* Nome13

* Nome03
* Nome05
* Nome18
* Nome01
* Nome19

Dia
07/02

* Nome14

* Nome20
* Nome12
* Nome13

Fonte: Elaborado pelo Autor

Com os parâmetros determinados para a construção da otimização de rotas
dos endereços desta semana, descritos na seção 4.3, o algoritmo não considerou
que o atendimento ao paciente denominado Nome14, em vermelho na Tabela 2,
seria viável de ser realizado nesta semana.
As informações de quilometragem e tempo total decorrido nos percursos
também foram comparados, como demonstrado na Tabela 3.
Tabela 3 - Resultados após otimização

Data

Km total

Km total

Tempo total

Tempo

percorida

após

total após

empresa

otimização

otimização

03/02/2020

91 km

235,74

6h25m

04/02/2020

130 km

43,53

7h

05/02/2020

87 km

87,58

7h15m

06/02/2020

313 km

250,05

8h05m
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07/02/2020

154 km

24,78

4h15

TOTAL

775 km

641,68 km

33h

22h69m

Fonte: Elaborado pelo Autor

Dentro do cenário apresentado, nas condições explicitadas no capítulo 4, foi
verificado que o Algoritmo Genético apresentado retornou desempenho melhorado
em tempo total decorrido e em quilometragem quando comparado ao resultado
obtido pela aplicação da logística sugerida pela empresa. Em relação à sugestão de
não incluir um dos atendimentos nas rotas previstas para a semana, nos resultados
gerados pela aplicação, a empresa teria subsídios suficientes para tomar a decisão
de não prestar o serviço ou alterar o contrato de prestação de serviços, revendo os
valores do mesmo.

4.4.2 - Cenário 2 – Grupo de Endereços em Petrópolis
Neste cenário adicionamos 5 endereços na cidade de Petrópolis para que
fosse gerada uma otimização de visitas aos mesmos.
Figura 41 - Identificação Otimização 01

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 42 - Variáveis e Parâmetros Otimização 01

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 43 - Endereços Otimização 01

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 44 - Recursos Otimização 01

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 45 - Resultados e Rotas Otimização 01

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 46 - Gerações Otimização 01

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.4.2.1 – Comentários
Neste caso construímos um cenário simples, onde 5 endereços foram
distribuídos por 5 dias consecutivos, dados os parâmetros fornecidos para o
algoritmo genético. Dada a situação verficou-se que o algoritmo genético considerou
como melhor resultado a alocação de um único endereço para cada dia.
4.4.3 Cenário 3 – Grupo de Endereços onde um encontra-se bem distante

Neste cenário adicionamos 5 endereços na cidade de Petrópolis e um na
cidade de São Paulo.
Figura 47 - Identificação Otimização 02

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 48 - Variáveis e Parâmetros Otimização 02

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 49 - Endereços Otimização 02 - Localização

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 50 - Endereços Otimização 02 - Valores

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 51 - Recursos Otimização 02

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 52 - Resultados e Rotas Otimização 02

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 53 - Gerações Otimização 02

Fonte: Elaborado pelo Autor
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4.4.3.1 – Comentários
Neste caso construímos um cenário um pouco mais complexo, contendo 5
endereços próximos uns dos outros na cidade de Petrópolis e um distante na cidade
de São Paulo. Foram fornecidos 5 dias para a distribuição das visitas nestes
endereços. De acordo com os parâmetros fornecidos ao algoritmo genético notamos
que a cidade de São Paulo não foi inserida nas rotas geradas, dado que seria
demasiadamente custosa uma visita a mesma com os valores fornecidos.

4.4.4 Cenário 4 – Grupo de Endereços onde um encontra-se bem distante mas com
alto faturamento

Neste cenário adicionamos 5 endereços na cidade de Petrópolis e um na
cidade de São Paulo, porém, para esta última, foi fornecido um valor de faturamento
alto.
Figura 54 - Identificação Otimização 03

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 55 - Variáveis e Parâmetros Otimização 03

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 56 - Endereços Otimização 03 - Localizações

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 57 - Endereços Otimização 03 - Valores

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 58 - Recursos Otimização 03

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 59 - Resultados e Rotas Otimização 03

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 60 - Gerações Otimização 03

Fonte: Elaborado pelo Autor
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4.4.4.1 Comentários
Neste caso construímos um cenário com a mesma complexidade do cenário
anterior, porém atribuímos à visita da cidade de São Paulo um valor de faturamento
bem superior aos das demais visitas. Com isto percebemos que o algoritmo incluiu a
cidade de São Paulo à rota, dado que o valor arrecadado com esta visita
compensaria o deslocamento e também a reogarnização das demais visitas nos
dias sobressalentes.

4.4.5 Cenário 5 – Grupo de Endereços onde um encontra-se bem distante, mas
com alto faturamento

Neste cenário adicionamos 5 endereços na cidade de Petrópolis e um na
cidade de São Paulo, todos com o mesmo valor de faturamento, porém configurada
penalidade alta para o caso de perda de receita.
Figura 61 - Identificação Otimização 04

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 62 - Variáveis e Parâmetros Otimização 04

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 63 - Endereços Otimização 04

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 64 - Recursos Otimização 04

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 65 - Resultados e Rotas Otimização 04

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 66 - Gerações Otimização 04

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.4.5.1 Comentários
Neste caso construímos um cenário com os mesmos endereços do cenário
anterior, atribuiu-se à visita da cidade de São Paulo um valor de faturamento igual
aos demais e adicionou-se uma variável referente à multa por não comparecimento
a uma visita estipulada. Com isto percebemos que o algoritmo incluiu a cidade de
São Paulo à rota, dado que a multa gerada por não visitá-la inviabilizaria a rota
como um todo.

4.4.6 Cenário 6 – Grupo de Endereços em uma mesma cidade com estouro de hora
de trabalho sem penalidade prevista

Neste cenário adicionamos 5 endereços na cidade de Petrópolis, porém a
visita a cada endereço com um tempo mais alongado fazendo com que a soma dos
tempos das visitas fosse maior do que a carga horária de trabalho para o dia.
Figura 67 - Identificação Otimização 05

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 68 - Variáveis e Parâmetros Otimização 05

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 69 - Endereços Otimização 05 - Localizações

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 70 - Endereços Otimização 05 - Tempos

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 71 - Recursos Otimização 05

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 72 - Resultados e Rotas Otimização 05

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 73 - Gerações Otimização 05

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.4.6.1 Comentários
Neste caso construímos um cenário onde a soma dos tempos de visita
excede ao total alocado ao dia. Percebemos que como não foi estipulada uma multa
para este caso o algoritmo excedeu o tempo total do dia, criando uma rota que
visitasse todos os endereços adicionados.
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4.4.7 Cenário 7 – Grupo de Endereços em uma mesma cidade com estouro de hora
de trabalho com penalidade prevista

Neste cenário adicionamos 5 endereços na cidade de Petrópolis, porém a
visita a cada endereço com um tempo mais alongado fazendo com que a soma dos
tempos das visitas fosse maior do que a carga horária de trabalho para o dia.
Entretanto, adicionou-se um parâmetro com o valor de multa para estouro na carga
horária estipulada.
Figura 74 - Identificação Otimização 06

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 75 - Variáveis e Parâmetros Otimização 06

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 76 - Endereços Otimização 06

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 77 - Recursos Otimização 06

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 78 - Resultados e Rotas Otimização 06

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 79 - Gerações Otimização 06

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.4.7.1 Comentários
Neste caso construímos um cenário onde a soma dos tempos de visita
excede ao total alocado ao dia, porém estipulou-se um parâmetro de multa para o
processo de otimização da solução. Dessa maneira, percebe-se que nem todos os
endereços foram visitados.
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4.4.8 Cenário 8 – Grupo de Endereços em uma mesma cidade com estouro de hora
de trabalho com penalidade prevista para tempo e quilometragem

Neste cenário adicionamos 5 endereços na cidade de Petrópolis, porém a
visita a cada endereço com um tempo mais alongado fazendo com que a soma dos
tempos das visitas fosse maior do que a carga horária de trabalho para o dia.
Entretanto, adicionou-se um parâmetro com o valor de multa para estouro na carga
horária estipulada e aumentou-se o valor do peso para o cálculo da quilometragem
percorrida com o objetivo de se buscar o menor percurso possível.
Figura 80 - Identificação Otimização 07

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 81 - Variáveis e Parâmetros Otimização 07

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 82 - Endereços Otimização 07

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 83 - Recursos Otimização 07

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 84 - Resultados e Rotas Otimização 07

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 85 - Gerações Otimização 07

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.4.8.1 Comentários
Neste caso construímos um cenário onde a soma dos tempos de visita
excede ao total alocado ao dia, porém estipulou-se um parâmetro de multa para o
processo de otimização da solução e também se configurou um peso maior para a
quilometragem percorrida. Dessa maneira, percebe-se que além de não terem sido
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visitados todos os endereços foram escolhidos aqueles cuja soma da distância
fosse a menor possível.

4.4.9 Resumo Cenários

Os cenários propostos durante a realização dos testes podem ser
sumarizados da seguinte forma:

Tabela 4 - Cenários Testes

Cenário
2

3

Descrição

Parâmetros

Resultado

Grupo de Endereços em

Receita, penalidades, tempo de visitação

Alocação de um único endereço

Petrópolis

idênticos para todos os endereços.

para cada dia de atendimento.

Grupo de Endereços onde um

Receita, penalidades, tempo de visitação

A cidade mais distante foi

encontra-se bastante distante

idênticos para todos os endereços.

deixada de fora na agenda de
visitações.

(SP)
Receita bastante superior para a cidade

4

Grupo de Endereços onde um

O endereço distante foi incluído

distante, penalidades, tempo de visitação

à rota, dado que o valor

idênticos.

arrecadado com esta visita
compensaria o deslocamento e

encontra-se bem distante (SP)

também a reogarnização das
demais visitas nos dias
sobressalentes.
Receita idêntica, multa aplicada a visita

5

Grupo de Endereços onde um
encontra-se bem distante (SP)

O algoritmo incluiu a cidade de

não realizada, tempo de visitação

São Paulo à rota, dado que a

idênticos.

multa gerada por não visitá-la
inviabilizaria a rota como um
todo.

6

Receita idêntica, SEM penalidades

Como não foi estipulada multa

previstas para estouro de tempo, com

para horas de trabalho

Grupo de Endereços em uma

tempo de visitação longo e idêntico para

extrapoladas o algoritmo

mesma cidade com alto tempo de

todos fazendo com que hora extra seja

excedeu o tempo total do dia,

atendimento

gerada

gerando hora extra e criando
rota que visitasse todos os
endereços.
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Grupo de Endereços em uma

7

mesma cidade com alto tempo de
atendimento

Receita idêntica, COM penalidades

Como a soma dos tempos de

previstas para estouro de tempo, com

visita excedia o total alocado ao

tempo de visitação longo e idêntico para

dia e havia parâmetro de multa

todos fazendo com que hora extra seja

para o caso de hora extra,

gerada

percebe-se que nem todos os
endereços foram visitados.

8

Receita, tempo de visitação longo e

Percebeu-se que além de não

Grupo de Endereços em uma

idênticos , com penalidades previstas para

terem sido visitados todos os

mesma cidade com alto tempo de

tempo e quilometragem

atendimento

endereços foram escolhidos
aqueles cuja soma da distância
fosse a menor possível.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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5 CONCLUSÃO E ESTUDOS FUTUROS
O Algorítmo Genético sem hibridismos, aliado a operador de Crossover foi
testado em uma situação real de logística de visitações a pacientes de Home Care.
O algoritmo foi implementado em um software desenvolvido com o objetivo
principal de otimizar as rotas de visitações, gerando soluções que apresentassem
melhor ganho de tempo e emprego dos recursos disponíveis, além de diminuir o
tempo e distância percorridos pelos motoristas paramédicos responsáveis pelos
atendimentos e entrega de insumos e equipamentos.
Os resultados obtidos pela empresa foram comparados ao resultado
apresentado pela ferramenta Google Maps, quando a mesma rota é utilizada. Em
seguida, a rota foi cadastrada no software e a Otimização por meio do Algoritmo
Genético foi realizada. O produto resultante da otimização foi comparado aos dois
resultados anteriores e demonstrou desempenho superior em aproximadamente
30% em relação ao tempo total para a execução das rotas e 17% mais eficiente
quando se leva em consideração a quilometragem total percorrida. Ficou
demonstrado também que o algoritmo recusará visitas que não sejam viáveis para
os parâmetros de negócio determinados na otimização, possibilitando, dessa
maneira, ao usuário tomar decisões de atendimento baseado no resultado proposto
pela otimização.
De acordo com os usuários da empresa participante dos experimentos
contidos nessa dissertação um efeito colateral produzido pela utilização do software
foi, não apenas uma melhor distribuição das rotas de maneira eficiente e eficaz, mas
também o posterior controle das visitas e dos insumos nelas utilizados. Segundo
relatado, há hoje uma maior confiabilidade na geração das rotas e distribuição dos
recursos proporcionando um número maior de atendimentos dentro de um mesmo
período, com os mesmos recursos já existentes, evitando a incidência de horas
extras, inclusive.
Além da comparação com o caso real da empresa participante deste
experimento foram apresentados outros 7 cenários onde colocou-se à prova o
desempenho do algoritmo genético. Em todos eles foi possível constatar resultados
condizentes com o esperado, levando-se em consideração os parâmetros
oferecidos para a otimização de cada rota.
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Como proposição à continuidade deste estudo outros elementos poderão ser
explorados, tais como roteamento não linear, inclusão da Janela de Tempo e o fator
tráfego.
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GLOSSÁRIO

AG: Algoritmo Genético
GRASP: Ganância Randomiza Procedimento de Busca Adaptativa
HHCSRP: Care Scheduling and Routing Problem
P-HPSO: Paralelo Híbrido de Otimização por Enxame de Partículas
PPECSSC: Problema Periódico de Entrega e Coleta do Serviço de Saúde em Casa
PRV: Problema de Roteamento de Veículos
PRVJT: Problema de Roteamento de Veículos em uma Janela de Tempo
S-HPSO: Sequência Híbrida da Otimização por Enxame de Partículas
VNS: Variable Neighborhood Search
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APÊNDICE A: CÓDIGO IMPLEMENTADO NO SISTEMA
using
using
using
using
using
using
using

Goplete.Base.Modelo;
Goplete.Base.Nucleo;
Goplete.Rules;
OffiSys.Data;
OffiSys.Models;
System;
System.Data;

namespace OffiSys.Rules
{
public partial class OtimizacoesBusinessRules :
OffiSys.Rules.SharedBusinessRules
{
// campos privados
private Esquema _Esquema = new Esquema();
private static int? _OtimPK;
/// <summary>
/// Este método executará a geração de Rotas de uma Otimização
/// </summary>
/// <param name="instanceOtimizacoesModel"></param>
[Rule("r100")]
public void r100Implementation(OtimizacoesModel
instanceOtimizacoesModel)
{
// aramazena Primary Key da Otimizacao para posterior uso
quando cálculo completo
_OtimPK = instanceOtimizacoesModel.OtimPK;
// inicialização de Parâmetros
_Esquema.ListaDeParametros.TamanhoDaPopulacao =
(int)instanceOtimizacoesModel.OtimPopulacao;
_Esquema.ListaDeParametros.Elite =
(double)instanceOtimizacoesModel.OtimElite / 100;
_Esquema.ListaDeParametros.Mutacao =
(double)instanceOtimizacoesModel.OtimMutacao / 100;
_Esquema.ListaDeParametros.Penalidade =
(double)instanceOtimizacoesModel.OtimPenalidade;
_Esquema.ListaDeParametros.ContadorDeFinalizacao =
(int)instanceOtimizacoesModel.OtimMaxgeracoes;
_Esquema.ListaDeParametros.PrecisaoDeFinalizacao =
(double)instanceOtimizacoesModel.OtimMelhoramin / 100;
_Esquema.ListaDeParametros.RepeticoesParaFinalizacao =
(int)instanceOtimizacoesModel.OtimMelhoraminrep;
_Esquema.DataInicial =
((DateTime)instanceOtimizacoesModel.OtimDatainicial).Day.ToString().PadLeft
(2, System.Convert.ToChar("0")) +
((DateTime)instanceOtimizacoesModel.OtimDatainicial).Month.ToString().PadLe
ft(2, System.Convert.ToChar("0")) +
((DateTime)instanceOtimizacoesModel.OtimDatainicial).Year.ToString() +
((DateTime)instanceOtimizacoesModel.OtimDatainicial).Hour.ToString().PadLef
t(2, System.Convert.ToChar("0")) +
((DateTime)instanceOtimizacoesModel.OtimDatainicial).Minute.ToString().PadL
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eft(2, System.Convert.ToChar("0")) +
((DateTime)instanceOtimizacoesModel.OtimDatainicial).Second.ToString().PadL
eft(2, System.Convert.ToChar("0"));
_Esquema.HMax =
(double)instanceOtimizacoesModel.OtimHorastrabalho;
_Esquema.PesoKMT = (int)instanceOtimizacoesModel.OtimFkmpeso;
_Esquema.PesoMULTA =
(int)instanceOtimizacoesModel.OtimFmultapeso;
_Esquema.PesoRec =
(int)instanceOtimizacoesModel.OtimFreceitapeso;
_Esquema.PesoHH = (int)instanceOtimizacoesModel.OtimFhhpeso;
// leitura de Ocorrencias cadastradas no sistema
OcorrenciasRules loOcorrenciasRules = new OcorrenciasRules();
_Esquema.ListaOcorrencias =
loOcorrenciasRules.ReadSQLTable(instanceOtimizacoesModel.OtimPK);
// leitura de Processos cadastrados no sistema
ProcessoRules loProcessoRules = new ProcessoRules();
_Esquema.ListaProcessos =
loProcessoRules.ReadSQLTable(instanceOtimizacoesModel.OtimPK);
// criação de instância do objeto para Otimização
Goplete.Base.Otimizador loOtimizador = new
Goplete.Base.Otimizador();
// exclusão de Rotas que tenham sido previamente geradas nesta
Otimização
using (var q = new SqlText(
"DELETE FROM OtimizacoesRotas " +
"
WHERE otimrot_otim_pk = @otim_pk"))
q.ExecuteNonQuery(new
{
otim_pk = _OtimPK
});
// aplicação da Evolução Genética
loOtimizador.EvolucaoGenetica(ref _Esquema);
// geração das Rotas
GerarRotas(instanceOtimizacoesModel);
}
/// <summary>
/// Gerador de Rotas de um Modelo de Otimização
/// </summary>
/// <param name="instanceOtimizacoesModel"></param>
public void GerarRotas(OtimizacoesModel instanceOtimizacoesModel)
{
// estabelece variáveis locais
Rota loRota = new Rota();
int loNumTarefas = 0;
double loKMTotal = 0.0;
double lnTempoTotal = 0.0;
double loTempoTotalMax = 0.0;
double loTempoOperacionalTotal = 0.0;
double loReceitaTotal = 0.0;
double loMultaTotal = 0.0;
double loCustoHoraHomem = 0.0;
int lnRotaIndex = 0;
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int lnOtimrotPK;
Adaptador loAdaptador = new Goplete.Base.Nucleo.Adaptador();
int lnOcorrenciaIndex = 0;
int lnProcessoIndex = 0;
OcorrenciaMetodos[] loEventos =
loAdaptador.RetornaOcorrencia(_Esquema, ref lnOcorrenciaIndex);
ProcessoMetodos[] loRecursos =
loAdaptador.RetornaProcesso(_Esquema, ref lnProcessoIndex);
EsquemaMetodos loPlano =
loAdaptador.RetornaEsquemaMetodo(_Esquema, lnOcorrenciaIndex,
lnProcessoIndex);
// cria Rota para cada Processo
for (int j = 1; j <= lnProcessoIndex; j++)
{
// incrementa indexador
lnRotaIndex += 1;
// cria Rota no banco de dados
using (var q = new SqlText(
"INSERT INTO OtimizacoesRotas " +
"
(otimrot_otim_pk, " +
"
otimrot_Codigo, " +
"
otimrot_Descr, " +
"
otimrot_Distancia) " +
"
VALUES " +
"
(@otimrot_otim_pk, " +
"
@otimrot_Codigo, " +
"
@otimrot_Descr, " +
"
@otimrot_Distancia) " +
"SELECT SCOPE_IDENTITY()"))
lnOtimrotPK = Convert.ToInt32(q.ExecuteScalar(new
{
otimrot_otim_pk = instanceOtimizacoesModel.OtimPK,
otimrot_Codigo = "ROTA_" +
instanceOtimizacoesModel.OtimPK.ToString() + "_" + lnRotaIndex.ToString(),
otimrot_Descr = "Rota " + lnRotaIndex.ToString() +
" da Otimização " + instanceOtimizacoesModel.OtimDescr,
otimrot_Distancia = loRota.KMT,
}));
// cria os Destinos atribuídos a esta Rota no banco de
dados
loRota = AtribuiRotasEnderecos(loEventos, loRecursos,
loPlano, j, loRecursos[j].Base, lnOtimrotPK);
// totaliza valores
loKMTotal = loKMTotal + loRota.KMT;
lnTempoTotal = lnTempoTotal + loRota.TempoTotal;
if (loTempoTotalMax <= loRota.TempoTotal)
{
loTempoTotalMax = loRota.TempoTotal;
}
loTempoOperacionalTotal = loTempoOperacionalTotal +
loRota.TExecTotal;
loReceitaTotal = loReceitaTotal + loRota.ReceitaT;
loMultaTotal = loMultaTotal + loRota.MultaTotat;
loNumTarefas = loNumTarefas + loRota.Indice;
loCustoHoraHomem = loCustoHoraHomem + lnTempoTotal *
loRecursos[j].CustoHora;
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// salva valores na tabela do Banco de Dados para cada
Destino
using (var q = new SqlText(
"UPDATE OtimizacoesRotas SET otimrot_Distancia =
@otimrot_Distancia " +
"
WHERE otimrot_pk = @otimrot_pk"))
q.ExecuteNonQuery(new
{
otimrot_Distancia = loRota.KMT,
otimrot_pk = lnOtimrotPK
});
}
// calcula atrasos
double lnAtrasosNaoExecutados =
loPlano.CustoNaoAlocados(loPlano, loEventos, lnOcorrenciaIndex,
_Esquema.HMax);
// salva valores de totalizações na Otimizacao
using (var q = new SqlText(
"UPDATE Otimizacoes " +
"
SET otim_Geracoes = @otim_Geracoes, " +
"
otim_TotEventos = @otim_TotEventos, " +
"
otim_MaxRotDuracao = @otim_MaxRotDuracao, " +
"
otim_DistTotal = @otim_DistTotal, " +
"
otim_TempoOperacional = @otim_TempoOperacional, "
+
"
"
"
"

otim_TempoTotal = @otim_TempoTotal, " +
otim_ReceitaTotal = @otim_ReceitaTotal, " +
otim_MultaAtraso = @otim_MultaAtraso, " +
otim_CustoMaoObraTotal = @otim_CustoMaoObraTotal,

" +
"
otim_AtrasosNaoExecutados =
@otim_AtrasosNaoExecutados, " +
"
otim_Fitness = @otim_Fitness " +
"
WHERE otim_pk = @otim_pk"))
q.ExecuteNonQuery(new
{
otim_pk = _OtimPK,
otim_Geracoes = _Esquema.Geracoes,
otim_TotEventos = loNumTarefas,
otim_MaxRotDuracao = loTempoTotalMax,
otim_DistTotal = loKMTotal,
otim_TempoOperacional = loTempoOperacionalTotal,
otim_TempoTotal = lnTempoTotal,
otim_ReceitaTotal = loReceitaTotal,
otim_MultaAtraso = loMultaTotal,
otim_CustoMaoObraTotal = loCustoHoraHomem,
otim_AtrasosNaoExecutados = lnAtrasosNaoExecutados,
otim_Fitness = _Esquema.Fitness
});
}
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Atribui os Destinos à Rota
</summary>
<param name="ocorrenciaMetodos"></param>
<param name="processoMetodos"></param>
<param name="esquemaMetodos"></param>
<param name="processoIndex"></param>
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/// <param name="coordenadasDaBase"></param>
/// <param name="rotaPK"></param>
/// <returns></returns>
public Rota AtribuiRotasEnderecos(OcorrenciaMetodos[]
ocorrenciaMetodos,
ProcessoMetodos[]
processoMetodos,
EsquemaMetodos esquemaMetodos,
int processoIndex,
Coordenadas coordenadasDaBase,
int rotaPK)
{
// cria variáveis locais
Rota loRota = new Rota();
loRota.Indice = 0;
loRota.ProcessoID = processoMetodos[processoIndex].ID;
loRota.VMEdia = processoMetodos[processoIndex].VelocidadeMedia;
loRota.TExecTotal = 0.0;
loRota.TempoTransporteTotal = 0.0;
loRota.TempoTotal = 0.0;
loRota.KMT = 0.0;
loRota.MultaTotat = 0.0;
loRota.ReceitaT = 0.0;
loRota.CustoHH = 0.0;
loRota.CustoKM = 0.0;
double lnDistancia = 0.0;
double lnTempo = 0.0;
// armazena valores para todos os Processos da Rota
for (int i = 1; i <= esquemaMetodos.OcorrenciaIndex; i++)
{
if (esquemaMetodos.Processo[i] == processoIndex)
{
loRota.Acoes[esquemaMetodos.Roteiro[i]] = i;
loRota.Indice = loRota.Indice + 1;
loRota.TExecTotal = loRota.TExecTotal +
ocorrenciaMetodos[i].TExecucao;
loRota.ReceitaT = loRota.ReceitaT +
ocorrenciaMetodos[i].Receita;
}
}
// armazena destino final
Coordenadas loDestinoFinal = new
Coordenadas(coordenadasDaBase.x, coordenadasDaBase.y);
lnDistancia = 0.0;
lnTempo = 0.0;
for (int j = 1; j <= loRota.Indice; j++)
{
// calcula distância através de coordenada de Latitude e
Longitude
lnDistancia =
ocorrenciaMetodos[loRota.Acoes[j]].local.DistanciaGeoLocation(coordenadasDa
Base);
// armazena Latitude e Longitude da Base
coordenadasDaBase =
ocorrenciaMetodos[loRota.Acoes[j]].local;
// totaliza valores da Rota
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loRota.KMT = loRota.KMT + lnDistancia;
loRota.TempoTransporteTotal = loRota.TempoTransporteTotal +
lnDistancia / (processoMetodos[processoIndex].VelocidadeMedia);
lnTempo = lnTempo + lnDistancia /
(processoMetodos[processoIndex].VelocidadeMedia);
// averigua ocorrencia de Penalidade
if (lnTempo > ocorrenciaMetodos[loRota.Acoes[j]].Prazo)
{
loRota.MultaTotat = loRota.MultaTotat +
ocorrenciaMetodos[loRota.Acoes[j]].Multa;
}
lnTempo = lnTempo +
ocorrenciaMetodos[loRota.Acoes[j]].TExecucao;
// cria Destino da Rota no banco de dados
using (var q = new SqlText(
"INSERT INTO OtimizacoesRotasEnderecos " +
"
(otimroten_otimrot_pk, " +
"
otimroten_ende_pk) " +
"
VALUES " +
"
(@otimroten_otimrot_pk, " +
"
@otimroten_ende_pk) "))
q.ExecuteNonQuery(new
{
otimroten_otimrot_pk = rotaPK,
otimroten_ende_pk =
Convert.ToInt32(ocorrenciaMetodos[loRota.Acoes[j]].ID)
});
}
// retorna à Base, ponto de origem
lnDistancia =
loDestinoFinal.DistanciaGeoLocation(coordenadasDaBase);
loRota.KMT = loRota.KMT + lnDistancia;
loRota.TempoTransporteTotal = loRota.TempoTransporteTotal +
lnDistancia / (processoMetodos[processoIndex].VelocidadeMedia);
// totaliza valores
loRota.TempoTotal = loRota.TempoTransporteTotal +
loRota.TExecTotal;
loRota.CustoHH = loRota.TempoTotal *
processoMetodos[processoIndex].CustoHora;
// retorna objeto
return loRota;
}
}
}
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