
Resumo  

Nesta dissertação apresenta-se uma nova heurística para a determinação de rotas para veículos, 

sendo o resultado aplicado a uma empresa portuguesa de distribuição de produtos alimentares, a 

Sogenave. Esta empresa é detentora de uma grande carteira de clientes, realizando perto de cento e 

trinta entregas diárias de vários tipos de produtos. Tendo em consideração estes números, o 

problema da determinação das rotas começa a ser demasiado complexo para ser resolvido 

manualmente, de onde surgiu a necessidade da automatização do processo de determinação das 

rotas e a motivação próxima para o presente trabalho.  

Depois de realizado o estudo do caso da empresa, verificamos que estávamos perante um problema 

de determinação de rotas para veículos com restrições adicionais e que poderia ser encarado como 

um problema do caixeiro viajante múltiplo, sendo cada um dos veículos um caixeiro que tem de servir 

vários clientes com localizações geográficas distintas, voltando ao armazém e cumprindo todas as 

restrições.  

Nesta dissertação é apresentada uma nova heurística composta, com uma fase construtiva, uma fase 

de optimização local e uma fase de pós-optimização, que determina as rotas para os veículos, 

minimizando os tempos totais dos percursos de cada uma das rotas.  

Abstract  

In this Thesis a new heuristic for the vehicle routing problem is presented. This algorithm is applied to 

a Portuguese company of alimentary products distribution: Sogenave. This company have many 

clients and more then 130 deliveries each day for all products. Considering this figures, the vehicle 

routing problem becomes too much complex to be manually planned. The necessity of automatization 

manually arises.  

After studying the problem of this company, a vehicle routing problem with multiple restrictions 

emerges, which can be dealt like a multiple travelling salesman problem. Each vehicle is a salesman 

that have to serve multiple clients, with different geographic localizations, and go back to the starting 

point, while satisfying all the constraints.  

A new multiple heuristic is presented, with a constructive phase, a local optimisation phase and a pos-

optimization phase, that determines the routes for the vehicles while minimizing the total delivery time.  


