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RESUMO 

 

O Problema do Caixeiro Viajante com Múltiplas Caronas (PCV-MCa) é uma 

classe do Caixeiro Viajante Capacitado que apresenta a possibilidade de 

compartilhamento de assentos para passageiros aproveitando os 

deslocamentos do caixeiro entre as localidades do ciclo. O caixeiro divide o 

custo do trajeto com os passageiros embarcados. O modelo pode representar 

uma situação real em que, por exemplo, motoristas estão dispostos a 

compartilhar trechos de sua viagem com turistas que pretendem se deslocar 

entre duas localidades visitadas pela rota do motorista, aceitando 

compartilhar o veículo com outros indivíduos e visitando outras localidades 

do ciclo. Este trabalho propõe uma formulação para o problema, uma solução 

exata e algoritmos meta-heurísticos para a sua solução, apresentado os 

resultados obtidos, comparando-os entre si.  

 

Palavras-chave: Caixeiro Viajante com Caronas, Metaheurísticas, 

Programação Inteira. 
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ABSTRACT 

 

The Traveling Salesman with Multiple Ridesharing (TSP-MR) is a type of the 

Capacitated Traveling Salesman, which presents the possibility of sharing 

seats with passengers taking advantage of the paths the salesman travels 

through his cycle. The salesman shares the cost of a path with the boarded 

passengers. This model can portray a real situation in which, for example, 

drivers are willing to share parts of a trip with tourists that wish to move 

between two locations visited by the driver’s route, accepting to share the 

vehicle with other individuals visiting other locations within the cycle. This 

work proposes a mathematical formulation for the problem, and an exact and 

metaheuristics algorithms for its solution, comparing them. 

 

Keywords: Ridesharing Traveling Salesman, Metaheuristics, Integer 

Programming.
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1 Introdução 

 

 O Problema do Caixeiro Alugador com Múltiplas Caronas (PCV-

MCa) é um problema baseado no Problema do Caixeiro Viajante (PCV), um dos 

mais conhecidos e estudados problemas de programação matemática 

(Melamed et al., 1990). Nele temos um grafo G=(N,M), em que N={1,...,n} 

representa o conjunto dos vértices, e M={1,...,m}, que representa o conjunto 

de arestas. O objetivo do problema é percorrer todos os vértices de maneira 

que sejam visitados apenas uma vez, com o menor custo: a este trajeto se dá 

o nome de Ciclo Hamiltoniano. 

Foram identificados na literatura, em relação ao PCV, extensa aplicação 

prática (Bellmore & Nemhauser, 1968; Burkard, 1979; Reinelt, 1994; Gutin & 

Punnen, 2002; Matai et al., 2010; Wang & Chen, 2015), significativa relação 

com outros modelos (Laporte et al., 1996) e dificuldade de solução exata 

(Papadimitriou & Steiglitz, 1982; Gutin et al., 2002 e Zhang, 1997), além de 

ter sido classificado como intratável por Garey e Johnson (1979) e NP-Difícil 

por Karp (1975). O PCV e suas variantes principais estão descritas em 

Goldbarg et al. (2015). Diversas variantes do PCV, inclusive o PCV-MCa, 

admitem este como caso particular, sendo no mínimo tão ou mais complexas 

que ele.  

O que distingue o PCV-MCa do PCV tradicional é a possibilidade de 

compartilhar custos do trajeto com indivíduos que se deslocam de maneira 

conjunta em determinados trechos, aproveitando a capacidade ociosa de um 

veículo que o caixeiro utiliza. Um possível passageiro decide embarcar no 

veículo com vagas ociosas caso este ofereça um custo de deslocamento rateado 

menor que o de percorrer o trajeto de sua cidade de origem até o destino 

sozinho. O problema deve descrever o cenário definindo a capacidade deste 

veículo, a quantidade de passageiros e as cidades de origem e destino 

pretendidas por eles. 

A proposta do modelo do PCV-MCa e o estudo de suas soluções 
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eficientes podem modelar problemas do mundo real na área de logística e 

transporte público, apresentando soluções plausíveis a questões em evidência 

na sociedade, notadamente o compartilhamento de veículos particulares nos 

grandes centros urbanos. A proposta de compartilhar um veículo, que em 

muitos casos percorre um trajeto com capacidade de passageiros ociosa, além 

de considerar a presença de diversos potenciais passageiros em várias partes 

de uma cidade, ou em várias cidades no caso do transporte interurbano, traz 

um diferencial a este estudo em relação a diversos outros existentes na 

literatura, também baseados em variantes do PCV.  

1.1 Objetivos e contribuições 

Este trabalho tem como objetivo formalizar uma variante do Caixeiro 

Viajante com Múltiplas Caronas (PCV-MCa) através da proposta de uma 

formulação matemática de representação e da realização do desenvolvimento 

e experimento computacional de métodos de solução para o modelo sugerido.   

Na dimensão da solução do modelo proposto são apresentados e 

testados em desempenho quatro algoritmos computacionais: Um Algoritmo de 

Enumeração Exata, um algoritmo Genético, um algoritmo Memético e, 

finalmente, um algoritmo baseado em Colônia de Formigas. O principal papel 

do algoritmo exato na pesquisa presentemente relatada é alcançar valores 

ótimos ou limites próximos aos valores ótimos para as instâncias do banco de 

casos teste. Em virtude da grande explosão combinatória do problema a 

contribuição do algoritmo exato se mostra mais eficiente para as instâncias 

de pequeno porte do banco. O objetivo do teste computacional dos algoritmos 

evolucionários e em colônia de formigas é avaliar, em desempenho 

quantitativo, os algoritmos desenvolvidos. A avaliação objetiva alcançar 

conclusões sobre o grau de adequações das estratégias propostas em cada 

algoritmo, seu desempenho em relação aos demais e recomendações que 

possam guiar trabalhos futuros  

Como contribuições é possível destacar especialmente o exame de uma 

nova variante do PCV que possui possíveis aplicações práticas na importante 

área de impacto ambiental e gestão de mobilidade urbana. Com contribuição 
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adicional ressalta-se que as técnicas de solução demandadas na solução do 

problema podem ser, pelo menos em parte, aplicadas em diversos outros 

problemas e roteamento enriquecidos de veículos, especialmente na classe dos 

problemas de roteamento com carregamento,  

1.2 Organização do trabalho 

Este trabalho está organizado conforme descrito a seguir. No capítulo 2, 

contextualizam-se os problemas de transporte solidário e de roteamento com 

carona. No capítulo 3 descreve-se o PCV-MCa e apresenta-se uma formulação 

para a variante selecionada neste trabalho. No capítulo 4 apresenta-se um 

algoritmo exato para a solução do PCV-MCa. No capítulo 5 propõem-se dois 

algoritmos evolucionários de solução para o problema: um Algoritmo Genético 

e um Algoritmo Memético. No capítulo 6 propõe-se um Algoritmo em Colônia 

de Formigas de solução. No capítulo 7 descrevem-se os experimentos 

computacionais comparativos para avaliar o provável desempenho dos três 

algoritmos propostos para a solução do problema. No capítulo 8 apresentam-

se as considerações finais do trabalho e comentários acerca dos resultados 

alcançados e propostas para trabalhos futuros. 
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2 Problemas de Transporte Solidário e 

Ridesharing 

 

 O que define o conceito de transporte solidário é a utilização de 

um único veículo por diferentes pessoas de modo que compartilhem do trajeto 

do veículo ou de uma parte desse trajeto. Via de regra o transporte solidário é 

realizado através de veículos particulares e de forma auto-organizada e 

espontânea. O transporte solidário diferencia-se conceitualmente em relação 

ao transporte público, onde o compartilhamento de veículos é feito em trajetos 

definidos, com horários e capacidade controladas e com finalidade específica. 

Uma das principais motivações para o estudo de problemas de transporte 

solidário é a alta taxa de engarrafamentos nos centros urbanos e a grande 

disponibilidade de capacidade ociosa em veículos particulares, que raramente 

circulam com ocupação máxima. O compartilhamento de veículos tem 

potencial para reduzir custos, impactos ambientais e otimizar a capacidade já 

existente de veículos em circulação. O veículo deixa de transportar apenas um 

passageiro e torna-se capaz de atender a demanda de vários indivíduos. Com 

isso reduz-se o número de veículos em circulação e a emissão de poluentes, 

bem como possivelmente aumenta-se o conforto, a segurança, a economia  e 

a satisfação dos passageiros em relação ao transporte público tradicional.  

Soluções como bike-sharing (uso coletivo de bicicletas, normalmente em 

trajeto que faz a ligação de terminais de transporte), carsharing (carros 

alugados por tempo definido), ridesharing (compartilhamento de assentos nos 

carros), personal vehicle sharing (carro pessoal que pode ser alugado), 

carpooling (lotação de veículos), slugging (carona concedida em filas 

localizadas nas proximidades do acesso às pistas livres de pedágio e que 

exigem carros com vários ocupantes) e taxi-sharing (compartilhamento de 

viagens de taxi) (NOURINEJAD, 2014) já estão se difundindo em diversas 

cidades do Brasil e do mundo, utilizando-se de novas tecnologias como 

Smartphones, GPS e a internet móvel para conciliar as demandas dos 

passageiros (AMEY et al. 2011), através de diversos aplicativos como Carona 
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Direta, Uber, Lyft, Sidecar, entre outros. 

 A redução de custos nestes modelos para os envolvidos é essencial para 

que haja atratividade e o serviço atinja massa crítica, ou seja, escala suficiente 

para que a sua operação passe a ser superavitária. A definição de trajetos, 

locais e veículos compartilhados para problemas de transporte solidário são, 

portanto, situações que requerem otimização. 

 Problemas de transporte solidário podem ser classificados como 

estáticos ou dinâmicos (NOURINEJAD, 2014). Problemas estáticos assumem 

que as preferências dos passageiros e dos motoristas são conhecidas 

previamente, e podem ser organizadas com antecedência. É o caso de 

problemas de carpooling, onde passageiros percorrem trajetos rotineiramente, 

por exemplo, entre casa e trabalho, e uma alocação fixa de carro e passageiros 

pode ser estabelecida por um período de tempo indefinido. Já o problema de 

ridesharing pode ser definido como dinâmico, uma vez que nele passageiros 

buscam um veículo em tempo real, sem planejamento prévio. Um usuário de 

serviço de ridesharing utilizando, por exemplo, um serviço on-line de busca 

de caronas teria um tempo máximo aceitável de espera, e o cabe ao sistema 

fazer o pareamento entre passageiro e motorista em tempo aceitável. O tempo 

de processamento precisa ser mais curto que o tempo de espera aceitável do 

passageiro, o que nem sempre é viável em problemas de roteamento de 

veículos. Portanto a otimização da alocação de demanda é um ponto crítico 

para a popularização deste tipo de serviço, uma vez que tal processamento 

seria feito diversas vezes ao dia por um grande número de usuários. Ainda 

segundo Nourinejad (2014), existem diversos estudos sobre problemas de 

natureza estática, mas problemas de alocação dinâmica aplicados ao 

transporte solidário, em especial o ridesharing, ainda são insuficientes. 

O problema de Ridesharing, de maneira geral, é definido como a questão 

de acomodar dois ou mais indivíduos em um veículo, sem histórico de 

cooperação anterior, para atender às suas demandas de transporte, de 

maneira que o trajeto deste veículo coincida com tais demandas (DAILEY et 

al., 1999). A reunião de motorista e passageiros se dá de maneira ocasional e 

oportunista, sendo esta uma área de pesquisa em evidência atualmente, por 
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exemplo, nas versões real-time (GRUEBELE, 2008) ou dinâmica (DEAKIN et 

al., 2010), bem como no que se refere aos impactos deste paradigma de 

transporte nas áreas de transportes, economia e ciências sociais (KLEINER et 

al., 2011).  

As razões pelas quais ocorre a reunião de motorista e passageiros 

espontaneamente incluem o rateio dos custos de combustível do veículo, 

pedágio, entre outros. A viagem em carros particulares permite maior 

conforto, segurança e agilidade aos passageiros, além da ampliação de suas 

opções de trajeto e socialização. O poder público pode também incentivar este 

modo de transporte tendo em vista a redução do consumo de recursos 

energéticos e naturais, oferecendo descontos em pedágios, taxas de 

licenciamento, estacionamento e outros. 

Portanto, é possível entender o Ridesharing como sendo relacionado ao 

Carpooling, citado anteriormente. O Carpooling organiza a ocupação dos 

veículos a partir de pontos determinados, que são bases ou pontos de 

estacionamento, regulares ou fixos, com passageiros que efetuam trajetos 

regulares ao longo do tempo. O compartilhamento pode utilizar a solução de 

revezamento de veículos entre os passageiros ou a ocupação de um único 

veículo. Já a denominação Ridesharing é geralmente utilizada quando a 

distribuição de vagas no veículo é feita de forma dinâmica e sem planejamento 

antecipado. 

Encontra-se no trabalho de Agatz et al. (2012) uma revisão de modelos 

de otimização abordando o Ridesharing dinâmico que utilizam informações 

online. Enfatiza-se a necessidade de considerar abordagens baseadas na 

origem e destino dos passageiros, uma vez que métodos centralizados de 

otimização não se mostram rápidos o suficiente para atender a casos práticos 

e não fornecer a flexibilidade necessária para acomodar trajetos com diversas 

trocas de passageiros em um mesmo veículo. Encontram-se exemplos de 

trabalhos que abordam o Ridesharing centralizado nos trabalhos de Agatz et 

al. (2011), Ghoseiri et al. (2011) e Amey (2011). 

Existem também na literatura abordagens descentralizadas do 

problema, como nos trabalhos de Kleiner et al, 2011, Winter & Nittel (2006), 
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Xing et al. (2009). No caso da abordagem de Xing et al. (2009) é introduzido 

um sistema ridesharing espontâneo, onde os passageiros procuram potenciais 

condutores em uma rede on-line atualizada a cada dois minutos. Os autores 

mostram que o método pode proporcionar um menor tempo de viagem para 

um passageiro, quando comparado ao transporte público, desde que existam 

motoristas suficientes disponíveis. 

Herbawi e Weber (2011) propõem um Algoritmo em Colônia de Formigas 

para a solução do ridesharing multiobjetivo. Herbawi & Weber (2012) abordam 

uma versão multiobjetivo do problema considerando minimizar a distância 

total de viagem, o tempo dos passageiros e o tempo total de viagem dos 

motoristas, maximizando o número de caronas transportados. Recentemente 

Coltin & Veloso (2014) descreveram um modelo para a otimização da 

transferência de passageiros entre os veículos controlados pelo sistema 

centralizado de decisão. Uma visão estruturada do problema pode ser obtida 

em Masabumi et al. (2013). Uma recente revisão do estado-da-arte em 

problemas de roteamento, feito por Lahyani et al. (2015), contemplou apenas 

problemas de uma variante diferente do problema, o dial-a-ride, onde a 

demanda é atendida por solicitantes quase sempre conhecidos, e atendida por 

veículos projetados para este tipo de transporte (Berbeglia et al., 2010). Um 

exemplo prático do dial-a-ride seria, por exemplo, um serviço profissionalizado 

onde passageiros requisitam um transporte eventual, em veículo de 

capacidade maior que a de um veículo particular, de forma similar a um taxi. 

Portanto, a ligação entre problemas de Ridesharing e Carpooling ainda 

não foi claramente classificada no contexto de problemas de roteamento 

enriquecido. 

 Uma revisão anterior e mais abrangente de problemas de Ridesharing 

foi feita por Furuhata et al. (2013). Neste trabalho destaca-se que o 

Ridesharing como método de transporte de massa não se difundiu 

amplamante nos últimos anos. No ano de 2009, apenas 10% das viagens entre 

casa e trabalho foram feitas utilizando métodos de compartilhamento de 

veículos, comparado com uma taxa de 19,7% no ano de 1980. Nos anos 1970, 

com as crises do petróleo, diversos empregadores iniciaram programas de 
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fornecimento de vans para os empregados, no modelo de Carpooling, e mais 

tarde tendo evoluído para o Ridesharing, com empregados compartilhando 

veículos até o local de trabalho.  

Estas circunstâncias específicas, que requeriam certa coincidência de 

trajeto e horários de viagem, organizados de maneira pré-estabelecida, inibem 

a replicação do modelo adotado, uma vez que, em larga escala e de maneira 

desorganizada e casual, é preciso mais flexibilidade de horários e trajetos para 

que seja possível compartilhar o uso de veículos privados. A queda na prática 

do transporte solidário indica que, embora cada vez mais populares as novas 

tecnologias de rede e localização, inclusive em dispositivos móveis, o público 

ainda carece de uma solução inovadora que eleve a atratividade do 

Ridesharing e outros métodos de transporte solidário. O uso de novas 

tecnologias na busca de transporte compartilhado deve permitir o encontro 

instantâneo de veículos candidatos (AGATZ et al., 2012), determinando 

custos, tempo estimado de viagem e itinerário para os indivíduos. 

Na revisão de Furuhata et al. (2013), foram propostos alguns padrões 

comuns de problemas de Ridesharing, a partir de características do trajeto, 

capacidade do veículo e quantidade de passageiros. Um conceito importante 

é o de roteiro original do passageiro, que seria o caminho que ele faria caso 

fizesse o trajeto sozinho. 

 Padrão 1: Ridesharing idêntico. Tanto a origem quanto o destino 

de ambos passageiro e motorista são iguais.  

 Padrão 2: Ridesharing inclusivo. A origem e o destino do 

passageiro fazem parte do roteiro original do motorista, portanto 

o trajeto do passageiro não é necessariamente idêntico ao do 

motorista. 

 Padrão 3: Ridesharing parcial. Entre a origem e o destino do 

passageiro, existe um trajeto que coincide com o do motorista, 

mas a origem ou o destino não fazem parte do trajeto deste. O 

caminho utilizando Ridesharing é apenas parte do trajeto total do 

passageiro. 
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 Padrão 4: Ridesharing com desvio. No roteiro original do 

motorista, não estão inclusas partes do trajeto do passageiro, mas 

um desvio é feito para que haja coincidência entre o trajeto 

desejado do passageiro e parte do trajeto do motorista. Origem e 

destino do passageiro passam então a fazer parte do trajeto do 

motorista. 

Soluções tradicionais de Ridesharing facilitados por agências online 

ainda cobrem apenas os padrões 1 e 2, sendo os padrões 3 e 4 o estado da 

arte e possivelmente o próximo passo da evolução dos serviços de Ridesharing 

dinâmicos. Entre as dificuldades citadas estão as tomadas de decisão, 

definição de preços e alocação de múltiplos passageiros em um único veículo 

de forma instantânea, uma vez que os passageiros não estão dispostos a pagar 

o preço adicional de tempo ou dinheiro que o desvio do trajeto causaria. A 

permutação escolhida de passageiros alocados para determinado veículo deve 

trazer benefícios de custo para todos os envolvidos. 
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3 Descrição do Problema do Caixeiro 

Viajante com Múltiplas Caronas (PCV-

MCa) 

 O Problema do Caixeiro Viajante com Múltiplas Caronas (PCV-

MCa) é um problema que mescla a classe dos problemas do Caixeiro Viajante 

com problemas de Ridesharing. Consideramos que o Caixeiro Viajante utiliza 

um veículo com determinada capacidade, e que pode aproveitar os assentos 

ociosos para oferecer carona a passageiros que queiram se deslocar para 

trechos ainda não visitados pelo Caixeiro Viajante, compartilhando despesas 

de viagem nestes trechos. O Caixeiro Viajante e os passageiros podem, dessa 

maneira, reduzir suas despesas de deslocamento. O PCV-MCa encaixa-se no 

padrão 4 na classificação proposta por Furuhata et al. (2013), uma vez que o 

trajeto do motorista é adaptado em função dos trajetos dos passageiros, pois 

o custo mínimo é alcançado através da partilha dos custos entre todos os 

participantes. As distâncias entre as cidades são representadas pelo grafo 

G=(N,M), onde N={1,...,n} representa o conjunto de localidades e M={1,...,m} o 

conjunto de deslocamentos rodoviários entre as localidades, representados 

pelo custo de seu percurso. O Caixeiro sempre começa o seu trajeto a partir 

da localidade de número 1. Além disso, outra definição que deve ser feita diz 

respeito à quantidade de passageiros demandando carona em cada instância. 

A variante explorada neste trabalho traz instâncias que contêm exatamente 

rn passageiros demandando carona, onde n é a quantidade de localidades, e r 

a capacidade de passageiros do veículo, sem contar o motorista, sendo que 

em cada localidade temos exatamente r passageiros demandando carona. O 

vetor de passageiros que demandam carona em cada localidade será 

mencionado nos parágrafos que se seguem como Bi, onde |Bi|=r, i=1,...,n. 

Os l distintos passageiros estão distribuídos pelas n localidades 

representadas nos vértices do grafo G segundo os vetores Bi. O conjunto dos 

passageiros é denotado por L={1,..,s}. Como existem exatamente r passageiros 

demandando carona em cada localidade, |L|= rn. Cada passageiro pode estar 
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interessado em embarcar no carro de acordo com o trajeto futuro do Caixeiro, 

que deve conter a sua cidade de destino, porém não está disposto a gastar 

mais de kt unidades monetárias pelo custo total de sua viagem – considerada 

a despesa da viagem compartilhada. Os l passageiros em potencial desejam 

iniciar seu caminho de carona na cidade kP  e o terminar na cidade kQ , 

LkPQ kk  , . 

O passageiro k  Bi, ao embarcar na localidade i de G, passa a dividir 

com os demais ocupantes do carro, passageiros e o motorista, as despesas 

dos trechos que seguir de carona. A parte da despesa que cabe a cada 

ocupante para trafegar entre i e j, localidades vizinhas no ciclo, é obtida pela 

divisão do custo do deslocamento entre i e j pelo número de pessoas que 

ocupam o carro no trecho. A despesa total de cada passageiro, todavia, não 

pode ultrapassar um valor fixado em função da distância original entre a sua 

cidade de origem e de destino. O caixeiro pode transportar simultaneamente 

mais de um passageiro, desde que o número de passageiros no veículo não 

ultrapasse a capacidade r do carro. A despesa total de um passageiro k é 

obtida pela soma dos rateios em cada trecho percorrido por k. O motorista 

percorre todos os trechos da rota participando do rateio da mesma maneira 

que os passageiros. 

 Portanto, uma instância do PCV-MCa possui as seguintes 

características: Uma matriz de custos entre as cidades, um veículo com 

capacidade definida e uma lista de passageiros dispostos a realizar um trajeto 

entre determinada origem e destino, desde que a um custo menor que o 

caminho direto que este faria sozinho. A solução de determinada instância do 

PCV-MCa consiste no percurso do motorista e nos pontos de embarque e 

desembarque dos passageiros escolhidos. 

3.1 Formulação do Caixeiro Alugador com Caronas Múltiplas 

(PCV-MCa) 

 O PCV-MCa pode ser formulado imaginando-se um caixeiro 

viajante, e em seguida considerando algumas variáveis e restrições adicionais. 



21 

 

Inicialmente, temos um veículo c com r vagas para passageiros. Quando o 

veículo percorre a aresta (i, j), temos uma variável binária com valor 1, e uma 

aresta que não seja percorrida tem valor zero. A variável utilizada para o vetor 

que indica a escolha de percorrer ou não determinada aresta (i, j) é 

denominada fij, e a variável que determina o peso da aresta é definida como 

dij. Para os passageiros, temos L={1,...,s}, sendo Pk a localidade de origem do 

passageiro k, ou seja, o único ponto onde ele pode embarcar, e Qk a sua cidade 

de destino, onde ele desembarca caso esteja no veículo. 
k

ijv  possui valor igual 

a 1 se o passageiro k foi transportado de i a j, e 0, caso contrário.
k

iz possui 

valor igual a 1 se o passageiro k é embarcado na localidade i, e 0 em caso 

contrário; 
k

jy  possui o valor igual a 1 se o passageiro k é desembarcado na 

localidade j, e 0 em caso contrário. Temos então a seguinte formulação: 
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 A função objetivo, descrita em (01), visa minimizar o custo global 

do motorista, considerando o custo de percorrer as diferentes arestas. As 

restrições (02-03) garantem que cada vértice é visitado pelos carros, no 

máximo, uma vez. A restrição (04) proíbe a formação de subtours. As restrições 

de (02) até (04) correspondem à formulação Dantzig-Fulkerson-Johnson (DFJ) 

para o Caixeiro Viajante (DANTZIG et al., 1954). A restrição (05) garante que 

passageiros que forem embarcados serão desembarcados. A restrição (06) 

define uma única localidade de destino para cada carona. As restrições (08) e 

(09) garantem que a capacidade do carro não será ultrapassada. 

A restrição (10) restringe o desembarque do passageiro à sua cidade de 

destino, devendo ele ser transportado até esta. A restrição (11) garante que 

um passageiro desembarcado em determinada localidade não segue até a 
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seguinte. 

A restrição (12) garante que uma vez embarcado, o passageiro será 

transportado de uma localidade i até outra localidade j vizinha. A restrição 

(13) afirma que o passageiro embarcado na localidade i e transportado a outra 

localidade j não pode ser transportado de volta à localidade i. 

A restrição (14) garante que um passageiro que não desembarque em 

uma cidade j durante um percurso i-j segue até a cidade subsequente a j. A 

restrição (15) garante que o carro não passa mais de uma vez por um trecho. 

A restrição (16) limita a quantidade de passageiros embarcados em um 

carro à sua respectiva capacidade. A restrição (17) garante que só pode haver 

transporte de passageiros de uma cidade i até j caso o carro esteja percorrendo 

o trajeto entre elas. 

A restrição (18) trata do limite aceitável para o custo individual do 

passageiro. O conjunto de restrições em (19) e (20) são de integralidade. 

Este modelo mostra que o Problema do caixeiro Viajante é um caso 

especial do PCV-MCa, onde levamos em consideração apenas o motorista e 

não há embarque de caronas. Possui, portanto, solução no mínimo tão difícil 

quanto a do Caixeiro Viajante. As decisões relacionadas a quais passageiros 

embarcar em cada cidade elevam a dificuldade, pois para cada rota existe um 

subconjunto de possibilidades em cada cidade que deve ser considerado, 

levando em consideração, inclusive, a capacidade do veículo e o custo máximo 

de rateio aceitável para cada passageiro. Portanto, pode-se afirmar que, 

mesmo independente desta etapa de embarque, trata-se de um problema NP-

Difícil. 

 

 

  



24 

 

4 Algoritmo exato para solução do PCV-

MCa 

 Foi desenvolvido um algoritmo exato para a solução deste problema 

utilizando a técnica Branch and Bound, cuja primeira utilização com este 

nome se deu por Little et al. (1963) na solução do problema do caixeiro viajante 

tradicional. 

 A técnica consiste em expandir uma árvore de busca construindo a 

solução passo a passo, descartando ramos que demonstrem ser inviáveis. No 

caso específico do PCV-MCa, quando um percurso incompleto se torna 

impossível de ser melhor que o ótimo encontrado até então, ele é descartado. 

 A expansão da busca inicialmente se dá pela sequência de localidades 

(neste trabalho também denominadas cidades) a serem percorridas pelo 

motorista, seguido do preenchimento dos passageiros candidatos. Uma busca 

em profundidade da árvore é iniciada de forma recursiva, como pode ser visto 

em seguida na Figura 1. Ao completar o trajeto, ocorre a geração de uma lista 

de caronas candidatas. Onde a cidade de destino de determinado passageiro 

for posterior à cidade de origem no trajeto construído, considera-se este 

passageiro como factível, pois existe a possibilidade de encaixa-lo no trajeto. 

Começa então uma nova busca recursiva, expandindo a árvore de acordo com 

a decisão de embarcar ou não este passageiro no carro, desde que haja espaço 

no carro para ele. Portanto, a árvore de busca possui duas partes distintas: a 

primeira, onde ocorre a busca por cidades, e a sua continuação abaixo de cada 

percurso completo, onde ela se expande de acordo com a decisão de embarcar 

ou não cada passageiro factível. A expansão da árvore de busca por 

passageiro, portanto, ocorre tanto com a decisão de não oferecer carona para 

este passageiro como a decisão de qual posição do veículo ele será embarcado. 

Este procedimento está ilustrado na Figura 2. Uma vez finalizada a busca de 

trajetos e passageiros factíveis, o limite superior é atualizado caso a solução 

seja a melhor encontrada até então. 
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Figura 1: Busca do trajeto do motorista 

 

 

Figura 2: Busca de caronas para determinado trajeto 
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 O pruning da árvore acontece em diversos momentos da construção da 

solução. A cada nova cidade inserida em um trajeto incompleto, assim como 

no momento em que ele é finalizado, faz-se um preenchimento simulado das 

caronas no trajeto parcial ou completo. Uma vez que ainda não 

necessariamente sabemos quais passageiros farão parte do conjunto de 

factíveis, podemos partir do cenário ideal em que a capacidade do veículo será 

completamente preenchida em todos os trajetos até o momento, que é o limite 

inferior da solução parcial. Se o custo deste trajeto parcial ainda assim for 

maior que o limite superior do trajeto completo encontrado até então, este 

candidato parcial e todas as suas ramificações serão descartadas. O mesmo 

vale para o trajeto completo antes da definição da lista de passageiros 

factíveis. 

 Quando a solução está completa, após o preenchimento do trajeto e de 

todas as decisões de embarque de passageiros, é feito um teste de aceitação 

da solução. Para cada passageiro embarcado, compara-se o custo que este 

teria caso fizesse o trajeto de maneira independente e o custo no trajeto 

embarcado no carro do motorista, feito o rateio entre o motorista e os outros 

passageiros embarcados em cada trecho do trajeto da cidade original até o 

destino. Considera-se o custo do trajeto do passageiro solitário como sendo o 

mesmo que o motorista teria ao percorrer o mesmo trajeto, de forma direta e 

com o carro vazio, portanto pode ser obtido diretamente a partir do grafo G, 

sem necessidade de estar explicitamente separada em cada instância do 

problema, além de não necessitar de nenhum tipo de pré-processamento. 

Caso o custo do trajeto direto seja menor que o custo no roteiro compartilhado, 

a solução inteira é descartada. Este teste não pode ser feito enquanto ainda 

existem passageiros a embarcar no veículo, pois o custo do rateio embarcado 

ainda pode diminuir, uma vez que o custo de determinados trechos da viagem 

pode passar a ser compartilhado entre mais pessoas. 

 O trajeto do motorista é armazenado em um vetor simples, que indica a 

sequência em que as localidades a[i] são visitadas na posição i do vetor. 
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Tabela 1: Sequência de visita das localidades no trajeto do motorista 

Índice das trilhas i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sequência das localidades 
a[i] 

1 4 8 3 7 5 10 6 11 9 2 

 

 O trajeto sempre se inicia pela localidade 1. No exemplo demonstrado 

na Tabela 1, após a localidade 1, é visitada a localidade 4. No índice 11, a 

localidade 2 é visitada. Como o ciclo do motorista deve retornar à localidade 

original, isto representa também que será feito um deslocamento da localidade 

2 para a localidade 1. 

O armazenamento das posições de embarque e desembarque em cada 

trecho do trajeto na forma como foram organizados na estrutura de dados 

implementada no algoritmo são demonstrados no exemplo a seguir: 

Tabela 2: Armazenamento dos dados de percurso e embarque/desembarque 

de passageiros 

Índice das trilhas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Origem do passageiro embarcado no 

assento 1 
1 1 1 4 4 4 4 4 4 10 10 

Origem do passageiro embarcado no 
assento 2 

X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Origem do passageiro embarcado no 

assento 3 
1 1 1 1 1 6 6 6 6 10 10 

 

Na Tabela 2, na linha “Índice das trilhas”, temos a posição da cidade 

que o motorista percorre. Nas linhas subsequentes, temos a cidade em que o 

passageiro embarcou. No exemplo dado, temos um carro com três espaços 

para passageiros. Na primeira linha, nas colunas 1, 2 e 3 temos um passageiro 

que embarcou na cidade 1. Sua cidade de origem, portanto, é a que se 

encontra no índice 1, e a sua cidade de destino é a quarta. Ele ocupa o espaço 

do assento 1 no veículo nos deslocamentos entre cidade 1 e 2, 2 e 3 e 3 e 4. O 

assento 2 na primeira cidade está marcado com “X”, o que indica que ele 
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permaneceu vazio no trajeto entre a cidade 1 e 2. O assento 2 passa a ser 

marcado com “2” na segunda coluna do trajeto, o que indica que um 

passageiro aqui embarcou no assento 2, e ocupou este espaço no veículo até 

o fim do trajeto. Na coluna do índice 11, temos os passageiros que fazem o 

último trajeto do percurso, ou seja, da cidade 11 até a cidade 1, a qual o 

motorista iniciou o trajeto. Portanto, o passageiro embarcado no assento 2 a 

partir da cidade 2 tem como origem a cidade 2 e destino a cidade 1. 

Em resumo, o algoritmo é uma recursão que preenche inicialmente um 

vetor de sequências de cidades, e em seguida o embarque de passageiros nos 

diversos assentos do veículo. Durante a construção do vetor de sequência de 

cidades, são feitos testes de adequação do roteiro parcial, e em seguida do 

roteiro completo, ainda sem os passageiros. Estando completo o roteiro, ocorre 

o preenchimento dos assentos do veículo, tendo como base uma lista de 

caronas factíveis. Após feitas todas as tomadas de decisão desta etapa, a 

aceitação da solução final é testada considerando os custos máximos 

aceitáveis de cada passageiro embarcado, e o valor global do melhor 

encontrado é atualizado. Segue abaixo o pseudocódigo do algoritmo 

implementado. Ele recebe uma instância do problema como entrada e o valor 

da melhor solução encontrada. 
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recursão(norestante, ordem, carona, possibilidades, posiçãocarona) 

 se norestante.tamanho() > 0 

  para cada norestante n 

   se custoCheio(ordem) < valormelhorencontrado   

ordem.insere(n) 

recursão(norestante - n, ordem, carona,  

possibilidades, posiçãocarona) 

   fimse 

  fimpara 

 fimse 

 senão se possibilidades.tamanho() = 0 

  possibilidades = geracaronasfactiveis(ordem) 

  recursão(norestante, ordem, carona, possibilidades, 

posiçãocarona) 

 fimse 

 se possibilidades.tamanho() > 0 

  para i de 0 até capacidadeCarro 

   idestino = encontrarDestino(ordem,possibilidades[0]) 

se carona[i][posiçãocarona]..carona[i][idestino] = vazio 

carona[i][posiçãocarona]..carona[i][idestino] = 

possibilidades[0] 

   fimse 

   se possibilidades[1][0] > posiçãocarona 

posiçãocarona = posiçãocarona + 1 

   fimse 

(continua...) 
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(...continuação)    

   recursão(norestante, ordem, carona, possibilidades – 

possibilidades[0], posiçãocarona) 

  fimpara 

  se possibilidades[1][0] > posiçãocarona 

posiçãocarona = posiçãocarona + 1 

  fimse 

recursão(norestante, ordem, carona, possibilidades – 

possibilidades[0], posiçãocarona) 

 fimse 

 senão 

  se valida(ordem, carona) 

   se custo(ordem, carona) < valormelhorencontrado 

    valormelhorencontrado = custo(ordem, carona) 

   fimse 

  fimse 

 fimse 

fim 

recursão([2,..,k], [1], vazio, vazio, 1) 

imprime(valormelhorencontrado) 

Algoritmo 1: Algoritmo exato 

No Algoritmo 1, a função recursão() é a função principal deste algoritmo, 

onde se realiza a exploração da árvore de soluções. Ela recebe cinco 

parâmetros: Um vetor de cidades restantes a percorrer, um vetor que contém 

a ordem parcial da solução até o momento, um vetor bidimensional de caronas 

que armazena o embarque e a ocupação do veículo em cada cidade por posição 
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no veículo de acordo com o número de assentos, uma lista de possibilidades 

de embarque, que somente é preenchida após o percurso de cidades estar 

completo, e o índice atual de embarque do passageiro a ser verificado na 

segunda parte da recursão, com o trajeto completo. Os valores passados para 

a chamada inicial da recursão são: um vetor contendo os valores de 2 a k para 

a lista de cidades restantes, um vetor contendo apenas o valor 1, da cidade 

inicial, para o percurso parcial, vazio para a o vetor de embarques e ocupação 

do veículo, vazio para a lista de possibilidades e 1 para o índice da carona a 

ser verificada. 

A primeira etapa da recursão ocorre enquanto o vetor de nós restantes 

não for vazio. Para cada um destes nós, o nó n pertencente ao vetor é excluído 

de uma nova lista de restantes e adicionado ao final de uma nova lista de 

ordem do percurso, as quais são repassadas a uma nova chamada da função 

após calculado o limite inferior, que não deve ser maior que o limite superior 

encontrado até então. Ao verificar-se o vetor com a lista de restantes vazio, é 

feito o preenchimento da lista de candidatos, considerando o percurso de 

cidades completo gerado. Em seguida, uma chamada da função com a lista 

de candidatos não-vazia verifica, para cada posição de embarque no veículo, 

se há espaço para incluir o passageiro candidato nesta posição do início ao 

fim do trajeto até o seu destino, e assim o faz caso possível, preenchendo o 

vetor de embarque e ocupação. Assumindo que a lista de caronas possíveis 

está ordenada por cidade de embarque, é atualizado o índice de embarque e o 

passo seguinte da recursão é chamado. É também feita uma chamada à 

função sem que seja oferecida carona ao passageiro atual, atualizando o índice 

de embarque conforme necessário. 

Após esvaziado o vetor de possibilidades de embarque, é feito o teste de 

aceitação da solução encontrada. Caso o custo do percurso seja aceitável para 

todos os passageiros, o valor do melhor encontrado até então é atualizado caso 

necessário. 
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5 Algoritmos Evolucionários para a 

solução do PCV-MCa 

 Neste trabalho, foram desenvolvidos dois algoritmos evolucionários para 

a solução do PCV-MCa: Algoritmo Genético e Algoritmo Memético. Ambos têm 

em comum o uso de cromossomos que codificam uma possível solução para 

determinada instância de um problema, um operador de cruzamento, que 

mescla dois indivíduos gerando um descendente, e um operador de mutação, 

que probabilisticamente modifica alguns descendentes, de forma a aumentar 

a diversidade da população de soluções. 

5.1 O cromossomo utilizado 

 O cromossomo utilizado é uma trilha indexada pelo vetor A=a[i], i=1,..,n, 

n =|N|. A posição a[i] representa o índice da i-ésima cidade visitada na rota 

do caixeiro. Um vetor auxiliar Cr[i][h], i=1,...,n, h=1,...,r, r=|Bi| representa as 

caronas ocupadas na posição da i-ésima cidade, a exemplo dos vetores 

utilizados no algoritmo exato, descritos nas Tabelas 1 e 2. Este vetor auxiliar, 

descrito anteriormente na Tabela 2, aqui pode ser entendido como 

independente do primeiro cromossomo pois a combinação das trilhas que 

representam as cidades pode inviabilizar completamente a configuração de 

caronas, tanto no que se refere às caronas factíveis na trilha resultante quanto 

nas posições de início e fim da referida carona, posteriormente não 

participando da etapa de reprodução, porém deve ser considerado como uma 

informação acessória intrínseca e indispensável de cada indivíduo. O 

preenchimento deste vetor auxiliar será descrito mais à frente. 

5.2 Geração da população inicial e lista de caronas 

 POP elementos são gerados aleatoriamente no início da execução do 

algoritmo. Podemos ver um exemplo de indivíduo gerado aleatoriamente na 

Tabela 3. 
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Tabela 3: Exemplo de lista aleatória de cidades gerada nos algoritmos 

evolucionários 

Índice das trilhas I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sequência das localidades 
a[i] 

1 3 2 8 7 6 10 5 11 4 9 

 

Após a geração da lista, para cada indivíduo gerado é executado o 

procedimento de geração de caronas. Para cada indivíduo popp, 

primeiramente elegemos uma lista de caronas factíveis, selecionadas a partir 

da instância de entrada dada ao programa. A lista contém apenas os 

passageiros cujo destino, na lista de cidades, está posicionado após a cidade 

de origem. Esta lista é embaralhada utilizando a função std::sort() da 

biblioteca padrão do C++, e a partir daí uma a uma, sequencialmente, 

selecionamos as caronas que se encaixam no carro, que podem entrar no vetor 

auxiliar Cr[i][h] dependendo da disponibilidade. Dois indivíduos idênticos do 

ponto de vista da trilha de sequência de cidades podem ter listas de caronas 

diferentes, mas este procedimento garante que de pai para filho sejam 

repassadas parte das caronas factíveis que ainda forem viáveis no filho, ao 

mesmo tempo que exclui as caronas que não sejam mais viáveis devido ao 

reparo feito em sua sequência genética ou mutação. Ainda por cima, permite 

que novas caronas preencham espaço nos carros para garantir que não haja 

espaço desperdiçado no carro. Na Tabela 4 está demonstrado um exemplo de 

lista de carona. 
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Tabela 4: Exemplo de Lista de Carona 

Índice das trilhas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Origem do passageiro embarcado no 

assento 1 
1 1 1 4 4 4 4 4 4 10 10 

Origem do passageiro embarcado no 
assento 2 

X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Origem do passageiro embarcado no 

assento 3 
1 1 1 1 1 6 6 6 6 10 10 

 

Esta lista de caronas é similar à utilizada no algoritmo exato. No 

exemplo acima, temos que na cidade 1 dois passageiros foram selecionados. 

Um vai até a cidade 4, outro até a cidade 6. Uma das vagas, na posição 2 do 

carro, é deixada vazia. Nesta instância hipotética, temos na cidade 10 dois 

passageiros com o mesmo destino desejado, que é a cidade 1. Ambos foram 

selecionados na cidade 10 e seguem da cidade 10 até a 11 e da cidade 11 até 

a 1. Note que a carona em determinado índice representa que o passageiro é 

levado da cidade i até a cidade i+1, e no caso da carona dada na última cidade, 

o carro segue da última cidade até a cidade de origem, completando o ciclo 

hamiltoniano. 

Após a geração das duas listas que representam o indivíduo, é feito um 

teste de adequação do mesmo. Caso algum passageiro embarcado tenha o 

custo da viagem, realizado o rateio, maior que o custo do percurso que este 

faria sozinho, o indivíduo é descartado e uma nova tentativa de geração do 

mesmo é feita. Esta nova tentativa ocorre embaralhando a ordem de inserção 

de embarques presente na lista de caronas possíveis, através da função 

std::sort() da biblioteca padrão do C++. 

5.3 Operador de reprodução e mutação 

 A reprodução é realizada através de um operador que quebra a 

sequência de cidades dos pais em um ponto aleatório do trajeto. Uma metade 

da sequência do primeiro pai selecionada aleatoriamente é concatenada à 

outra metade da sequência do segundo pai, completando uma sequência que 
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será a do filho. Para garantir a viabilidade da sequência a[i] do filho, 

realizamos uma operação de reparo. Cidades repetidas da sequência são 

removidas, e em seguida a posição é preenchida com cidades que não foram 

ainda incluídas na rota aleatoriamente. Os pais são selecionados através do 

método da roleta, onde os pais com melhor fitness, representado pelo custo 

global do trajeto, possuem uma maior chance de serem selecionados, de 

maneira inversamente proporcional ao custo de sua solução, uma vez que o 

objetivo é que este seja minimizado. Isto é demonstrado através de um 

exemplo na Tabela 5. 

Tabela 5: Operação de Cruzamento e Reparo 

Índice das trilhas i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pai 1 a[i] 1 4 8 3 7 5 10 6 11 9 2 

Pai 2 a[i] 1 2 6 11 7 6 3 8 4 5 10 

Filho a[i] 1 4 8 3 7 6 3 8 4 5 10 

Filho durante reparo a[i] 1 4 8 3 7 6 X X X 5 10 

Filho após reparo a[i] 1 4 8 3 7 6 2 9 11 5 10 

 

O operador de mutação funciona sorteando duas posições no vetor e 

trocando-as de lugar. Esta operação não necessita de reparo, pois é uma 

simples troca de posição entre duas cidades, e não existe o risco de gerar um 

vetor com localidades repetidas. Na Tabela 6 temos um exemplo de mutação 

em um vetor de cidades. 

Tabela 6: Operação de Mutação 

Índice das trilhas i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Antes da mutação a[i] 1 4 8 3 7 5 10 6 11 9 2 

Após mutação a[i] 1 4 8 6 7 5 10 3 11 9 2 

 

Nova lista de caronas é gerada após os operadores de mutação e reparo. 
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5.4 O Algoritmo Genético 

 De acordo com Whitley & Sutton (2012), os algoritmos genéticos foram 

a primeira forma de algoritmos evolucionários a serem amplamente aceitos 

em diversas áreas de pesquisa, da pesquisa operacional à inteligência 

artificial, sendo hoje utilizados em diversas áreas da engenharia e das 

ciências. Eles encontram soluções competitivas em relação aos algoritmos 

exatos, mas estas não necessariamente se encontram em regiões próximas às 

do ótimo global. 

 O algoritmo implementado gera uma população inicial, em seguida gera 

uma quantidade determinada de filhos realizando operações de cruzamento e 

mutação. A carona de cada indivíduo é gerada usando a mesma lógica de 

geração da população inicial. Esta lista é posteriormente integrada à 

população, que é ordenada de acordo com o fitness de cada indivíduo, 

mensurado pelo valor da solução ao qual corresponde, sendo um valor menor 

considerado melhor. Em seguida o tamanho da população retorna ao original, 

eliminando os indivíduos que representam soluções piores em relação aos 

demais. Este procedimento se repete por um número determinado de 

gerações. O Algoritmo 2 descreve o pseudo-código do Algoritmo Genético 

implementado. Ele recebe como entrada uma instância do problema, o 

número de gerações, a quantidade de indivíduos na população, a proporção 

de filhos a serem gerados em relação à população inicial e a taxa de mutação. 

Como saída, o valor da melhor solução encontrada. 
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população = gerarPopulaçãoInicial() 

para i=0; i < numeroGeracoes; i++ 

 para j=0; j < tamanhoPopulacaoFilhos; j++ 

  faça 

selecionar p1, p2 ϵ POP 

   filho = mesclar(p1,p2) 

   reparo(filho) 

   gerarCaronas(filho) 

  enquanto(testeDeAdequação(filho) = falso) 

  populaçãoFilhos = populaçãoFilhos+filho 

 Fimpara 

 população = população + populaçãoFilhos 

 Ordena(população) 

 Se(valor(melhor) > população[0]) 

  melhor = população[0] 

 Fimse 

 Redimensionar(população, tamanho(população - populaçãoFilhos) 

Fimpara 

Exibe(melhor) 

Algoritmo 2: Algoritmo Genético 

 A função gerarPopulaçãoInicial() preenche a lista de cidades a serem 

percorridas pelo motorista e os pontos de embarque e desembarque dos 

passageiros, na forma descrita anteriormente, de forma que todos os 

indivíduos representem soluções adequadas para o problema levando em 

consideração a restrição de custo dos passageiros. Em seguida, durante a 

geração de filhos, pode ser gerado um filho cujas caronas não respeitem esta 

restrição de custo dos passageiros. Este indivíduo será então descartado, e 
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uma nova tentativa será feita. Embora a lista de caronas não seja herdada de 

forma direta dos pais, a informação é repassada de forma implícita, pois as 

listas de cidades dos pais, após mescladas, podem formar uma lista de 

caronas factíveis similares às encontradas nos mesmos. O novo procedimento 

de geração de caronas factíveis, executado na função gerarCaronas(), garante 

que as caronas que forem possíveis no novo percurso sejam consideradas, 

assim como adicionando novas caronas antes impossíveis nos antecessores 

deste novo indivíduo e eliminando as que se tornarem inadequadas. Atender 

às restrições de custo é possível pois como a ordem de inserção das caronas 

será diferente a cada tentativa, a alocação de passageiros entre os assentos 

do veículo será alterada, permitindo que uma nova configuração possa 

respeitar as restrições de custo.  

 

5.5 O Algoritmo Memético 

 O Algoritmo Memético utilizado segue a mesma lógica do algoritmo 

genético, porém possui um procedimento de busca local aplicado durante a 

geração dos indivíduos da população inicial e outro durante a geração dos 

filhos, construídos após o procedimento de cruzamento e reparo. Ong e Keane 

(2004), em uma revisão sobre o uso de Algoritmos Meméticos, mencionam a 

maneira como os Algoritmos Genéticos são capazes de varrer um amplo 

espaço de soluções e encontrar valores próximos do ótimo, mas sugerem que 

esses algoritmos possam levar um longo tempo até alcançar o ótimo. Porém, 

combinando técnicas evolucionárias com procedimentos de busca local, a 

performance pode ser melhorada, de acordo com vários estudos realizados 

nesta estratégia híbrida. Implementados corretamente, estes algoritmos 

híbridos teoricamente não devem obter resultados qualitativos piores que o 

algoritmo genético puro, mas experimentos demonstram que, em 

determinadas situações, isto pode ocorrer. Visando melhorar o desempenho 

qualitativo, uma grande variedade de Algoritmos Meméticos da literatura, 

varia o procedimento de busca local na expectativa de exibir melhor 

desempenho qualitativo para os diferentes problemas e instâncias. 
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 No Algoritmo Memético implementado, a população inicial é gerada da 

mesma forma do algoritmo genético. Porém, para cada procedimento de 

geração de lista de cidades, são gerados dez candidatos. Para cada um destes, 

é feito o procedimento de geração de lista de candidatos a carona. Os 

indivíduos que permitirem mais embarques possíveis de carona, onde a cidade 

de destino ocorre após a cidade de origem na lista de cidades gerada, são 

considerados melhores. É feita então uma escolha com base em roleta, onde 

a quantidade de embarques possíveis é o número de vezes que o indivíduo 

será inserido na lista de sorteio. Este método de busca foi concebido a partir 

do princípio que listas de cidade com mais candidatos a embarque podem 

tender a gerar indivíduos melhores, uma vez que possuem uma chance maior 

de preencher completamente os assentos do veículo, além de permitirem uma 

variedade maior de permutações de preenchimento destes assentos.  

Após a geração da população inicial, durante a geração de filhos, a 

diferença em relação ao algoritmo genético ocorre durante a operação de 

mutação. A sequência de cidades recebe parte da lista de cada um dos pais 

da mesma maneira que no Algoritmo Genético, e então é feito o reparo. A 

operação de mutação passa então a ser um procedimento de busca local, como 

ilustrado na Tabela 7. Ocorre a troca de duas posições aleatórias a,b  N q 

vezes, onde q é metade da quantidade de cidades no percurso. O valor q pode 

ser explorado em pesquisas posteriores, mas neste trabalho ele foi definido de 

maneira arbitrária, de forma que fosse relacionada ao tamanho da instância, 

para possibilitar uma quantidade de buscas locais proporcional a cada uma. 

As posições a e b não podem selecionar a cidade 1, uma vez que esta deve ser 

a cidade inicial de qualquer percurso. Para cada troca aleatória, além da 

ordem original de cidades oriunda do cruzamento, é calculada uma lista com 

o número de caronas candidatas para cada candidato a cruzamento mais o 

percurso original. Da mesma forma que ocorre na geração da população 

inicial, é feita uma escolha com base em roleta, onde cada candidato é inserido 

na lista de sorteio o número de vezes equivalente à quantidade de caronas 

candidatas possíveis na lista de cidades.  
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O procedimento de busca local foi aplicado tanto na geração da 

população inicial quanto na geração de filhos, uma vez que a mesma lógica de 

melhoramento dos indivíduos com base na quantidade de caronas possíveis 

pode ser aplicada de maneira similar aos dois. 

Na Tabela 7, consideramos para o exemplo em questão uma busca onde 

as duas cidades sorteadas são, respectivamente, 2 e 4. 

 

Tabela 7: Busca local no Algoritmo Memético 

Índice das trilhas i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Filho original a[i] 1 4 8 3 7 5 10 6 11 9 2 

Candidato a[i] 1 3 8 4 7 5 10 3 11 9 2 

 

 

Em seguida, é executado o procedimento de preenchimento da lista de 

caronas, idêntico ao que ocorre no algoritmo genético, descartando indivíduos 

que possuam caronas que não satisfaçam o custo desejado, porém mantendo 

a lista de cidades sorteada. As caronas selecionadas são diferentes a cada 

tentativa pelo mesmo motivo citado no algoritmo genético: A ordem de 

inserção dos embarques permite que esta nova permutação atenda às 

restrições de custo. Um passageiro que tenha sido embarcado primeiro na 

tentativa inicial pode passar a ter sua tentativa de embarque feita em um 

momento posterior, evitando o bloqueio do embarque de outro passageiro que 

atenda às restrições de custo após a finalização do procedimento. 

 No Algoritmo 3 o pseudo-código do algoritmo implementado é 

apresentado. Ele recebe uma instância do problema, o número de gerações, a 

quantidade de indivíduos na população, a proporção de filhos a serem gerados 

em relação à população inicial e a taxa de mutação como entrada e o valor da 

melhor solução encontrada como saída. A função gerarPopInicial() contém o 

procedimento de geração da população descrito anteriormente. Para cada filho 
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a ser gerado, são selecionados os pais p1 e p2, que são mesclados e passam 

pelo procedimento de reparo. É gerada uma lista de candidatos, cada um deles 

gerado na forma exemplificada na Tabela 8. O procedimento 

geraListaCaronas() calcula a quantidade de caronas factíveis para cada um 

dos candidatos, e o filho gerado inicialmente. O filho definitivo é selecionado 

através da roleta, tendo como base a quantidade de caronas factíveis. O loop 

seguinte tenta gerar uma lista de caronas para o filho, alternando a ordem de 

inserção aleatoriamente, até que se consiga um indivíduo que respeite as 

restrições de custo dos passageiros, e então este é integrado à população. A 

população é ordenada por valor da solução, e o melhor, agora no início do 

vetor de população, é testado e o valor do melhor encontrado atualizado se for 

o caso. Por fim, a população é redimensionada, e os indivíduos que ficaram 

ao final do vetor após a ordenação são eliminados. 
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gerarPopInicial() 

para i de 0 até numGeracoes 

 para j=0; j < tamanhoPopulacaoFilhos; j++ 

  selecionar p1, p2 ϵ POP 

  filho = mesclar(p1,p2) 

  reparo(filho) 

  candidatos = geraCandidatos(filho) 

  listaCaronas = geraListaCaronas(candidatos+filho) 

  filho = roleta(listaCaronas) 

  faça 

   gerarCaronas(filho) 

  enquanto(testeDeAdequação(filho) = falso) 

  populaçãoFilhos = populaçãoFilhos+filho 

 Fimpara 

 população = população+populaçãoFilhos 

 Ordena(população) 

 Se(valor(melhor) > população[0]) 

  melhor = população[0] 

 Fimse 

 Redimensionar(população, tamanho(população - populaçãoFilhos) 

Fimpara 

Exibe(melhor) 

Algoritmo 3: Algoritmo Memético  
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6 Algoritmo de colônia de formigas 

utilizado para a solução do PCV-MCa 

 O uso de algoritmos de colônia de formigas em problemas de 

Ridesharing é explorado por Herbawi e Weber (2011). Eles apresentam 

sistemas artificiais de colônia de formigas como inspirados no funcionamento 

de colônias na natureza, onde indivíduos autônomos, parte de uma 

organização social maior, apresentam um comportamento coordenado para a 

distribuição de suas atividades, através de feromônios que guiam estes 

indivíduos. Nas colônias de formigas artificiais, as formigas são guiadas por 

estruturas de dados personalizadas de acordo com o problema a ser 

solucionado. 

 Certo número de formigas forma uma colônia, as quais montam um 

grafo G solução selecionando, um de cada vez, os vértices que formam este 

grafo. Os vértices candidatos são selecionados de acordo com um feromônio 

artificial, que ajusta a probabilidade de o vértice ser selecionado, de forma 

conjunta com a adequação do valor deste trecho em relação ao problema. Após 

a construção das soluções, os rastros de feromônio são atualizados através de 

um procedimento de evaporação, reforçando os feromônios dos caminhos 

mais utilizados.  

 O algoritmo de colônia de formigas implementado para a solução do 

PCV-MCa neste trabalho possui o feromônio baseado na lista de cidades do 

percurso do motorista. Para cada rodada, são geradas n-1 formigas 

candidatas, onde n é o número de cidades da instância em execução. Cada 

formiga inicia o seu percurso a partir da cidade 1, seguida de cada uma das 

cidades restantes para cada formiga, que será obrigatoriamente diferente para 

cada uma delas. A partir da terceira cidade, a decisão do caminho é realizada 

pelo uso de uma matriz de feromônios, que indica por onde passaram outras 

formigas anteriormente entre duas cidades. A probabilidade de escolha de 

uma próxima cidade é dada pela fórmula: 
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𝑝𝑖𝑗
𝑘 =  

(𝜏𝑖𝑗)𝛼(𝑚𝑖𝑗)𝛽

∑ (𝑚𝑖𝑗)𝛽(𝜏𝑖𝑗) 𝑖∈𝑁𝑖
𝑘

𝛼 , 𝑠𝑒 𝑗 ∈ 𝑊𝑖
𝑘 

 Aqui, τ representa a quantidade de feromônio presente na aresta (i,j), e 

m é o peso da aresta (i,j), invertido, pois buscamos minimizar o caminho. α e 

β são ajustes que determinam o peso a ser conferido ao feromônio e ao peso 

da aresta na decisão. W representa o conjunto de arestas não visitadas pela 

formiga. 

 Ao visitar uma cidade, a aresta entre a anterior e a atual é marcada com 

um feromônio. Ao final do percurso, é executada uma evaporação de todos os 

feromônios, em valor menor que a marcação feita anteriormente por cada 

caminho percorrido, para que caminhos que estejam caindo em desuso sejam 

menos atraentes a cada rodada. Desta forma, caminhos mais atraentes 

tendem a ser marcados com mais feromônios com o passar do tempo. 

 A quantidade numérica de feromônio depositado em cada aresta é igual 

à quantidade de caronas possíveis do trajeto completo. Este valor é calculado 

após a construção do trajeto completo da formiga, e visa reforçar caminhos 

que possibilitem um preenchimento maior dos assentos do veículo, levando 

também em consideração o custo do trajeto realizado, uma vez que os dois 

valores são considerados no momento de escolha da aresta das formigas, 

conforme descrito na fórmula acima.  

 Após a construção dos trajetos das formigas utilizando feromônios, é 

realizado um procedimento de busca elitizada, visando selecionar a formiga 

mais adequada para geração de caronas, com base na quantidade de caronas 

possíveis. De acordo com Bullnheimer et al. (1997), problemas de roteamento 

de veículos solucionados através da seleção de formigas elitizadas reforçam os 

feromônios depositados em caminhos que levam a soluções melhores. A 

escolha de formigas de elite tendo como base a quantidade de caronas 

possíveis segue a mesma filosofia adotada nos algoritmos evolucionários 

implementados, pois a possibilidade de preencher o veículo o máximo que for 

possível reduz custos, pois aumenta a quantidade de pessoas que participarão 

do rateio em cada trecho. A seleção é feita uma seleção com base em roleta, 

de maneira similar à que ocorre no algoritmo memético. Cada formiga 
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candidata é inserida na lista de sorteio um número de vezes igual à 

quantidade de caronas possíveis de seu trajeto. 

 Após o sorteio e seleção da formiga através do procedimento de roleta, 

é feito o preenchimento das caronas para o percurso. Este passo ocorre de 

forma similar ao adotado nos algoritmos evolucionários. É gerada uma lista 

de caronas candidatas, a mesma utilizada na roleta de seleção da formiga. 

Então ocorre o preenchimento das vagas no veículo, escolhidas as caronas de 

maneira aleatória. Ao final do preenchimento, esgotadas todas as 

possibilidades de embarque, a adequação da solução é testada. Caso custo do 

percurso de algum passageiro, calculados os rateios em cada trecho, seja 

maior que o custo do percurso caso fosse feito de maneira individual, a 

permutação de embarques gerada é descartada. A ordem de embarques é 

então embaralhada através da função std::sort() da biblioteca padrão do C++ 

e uma nova tentativa é realizada. 

 Finalizado o procedimento de geração da formiga e de sua solução 

associada, ocorre a etapa de atualização dos feromônios. Cada aresta da 

matriz de feromônios é adicionada em um valor igual ao número de caronas 

possíveis para a lista de cidades da formiga. 

 Em seguida, é feito o teste de custo da solução, e a variável que 

armazena a melhor configuração encontrada até o momento é atualizada caso 

esta seja melhor que a anterior. Por fim, ocorre a evaporação na matriz de 

feromônios. Todas as arestas cuja quantidade de feromônios depositados seja 

superior a 1 têm o seu valor numérico subtraído em uma unidade. 

 O pseudo-código do algoritmo está demonstrado no Algoritmo 4. Ele 

recebe como entrada uma instância do problema, os valores α e β e o número 

de execuções, e como saída, o melhor valor encontrado. 
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Pesudo-código 

InicializaFeromonio(F) 

Para g = 0; g < NumColonias; g++ 

 formigas = InicializaFormigas() 

 Para i = 0; i < tamanho(formigas); i++ 

  Para j = 2; j < [W]; j++ 

   formigas[i][j] = Seleciona(F)    

  fimpara   

 fimpara 

 quantidadeCaronas = geraListaCaronas(formigas) 

 formiga = formigas[roleta(quantidadeCaronas)] 

 faça 

  gerarCaronas(formiga) 

 enquanto(testeDeAdequação(formiga) = falso) 

 Se(valor(melhor) > valor(formiga)] 

  melhor = formiga 

 Fimse 

AtualizaFeromonio(F,formiga) 

Evaporação(F) 

fimpara 

Exibe(melhor) 

Algoritmo 4: Colônia de Formigas 

 

 Primeiramente, inicializam-se os feromônios, todos recebendo o valor 1. 

Depois, para determinado número de execuções, os passos que se seguem 

serão repetidos. São inicializadas n-1 formigas, contendo a cidade 1 na 

primeira posição, e as restantes na segunda posição, para cada uma das n-1 
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formigas. Em seguida, as cidades restantes são selecionadas para cada 

formiga, seguindo a fórmula descrita anteriormente. Para todas as formigas, 

é gerada uma lista com a quantidade de caronas de cada uma. O procedimento 

de roleta seleciona uma formiga com base neste valor. Em seguida, de maneira 

similar ao que ocorre nos dois algoritmos anteriores, e da mesma forma para 

a atualização do melhor encontrado. A atualização do feromônio ocorre 

depositando um valor igual à quantidade de caronas factíveis encontradas na 

formiga selecionada através do método da roleta. Por exemplo, se a formiga 

selecionada possui 18 caronas factíveis, o valor 18 será adicionado no 

feromônio da aresta (i,j). Por fim, na evaporação, o valor de todos os 

feromônios é reduzido em 1. 
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7 Experimentos computacionais 

Todos os experimentos foram executados em uma máquina Workstation 

HP Z400, com processador Intel Xeon W3520 2,8Ghz, com 8GB de memória 

RAM e sistema operacional Linux Mint 17.3, implementados na linguagem 

C++. Com a exceção do algoritmo exato, foram executados 30 testes 

independentes em cada instância. Não foram feitas comparações com 

algoritmos existentes na literatura por se tratar de um problema novo, para o 

qual ainda não existem, no momento, outras abordagens. 

7.1 Metodologia  

Para os algoritmos meta-heurísticos, utilizamos o programa IRACE para 

fazer a configuração dos parâmetros de entrada. O IRACE é um software 

estatístico de afinamento de parâmetros para algoritmos de otimização, que 

testa diversas configurações em busca do que encontra melhores resultados 

em uma determinada instância de treinamento. Ele recebe uma lista de 

parâmetros candidatos e executa o programa diversas vezes, selecionando a 

combinação de parâmetros que obteve melhores resultados através do 

procedimento iterated racing (LÓPEZ-IBÁÑEZ et al., 2011). Como este é um 

problema de minimização, o melhor candidato é aquele que retorna menores 

valores numéricos em sua saída. 

As instâncias utilizadas na execução dos testes estão categorizadas em 

quatro grupos: simétricas de três caronas, não simétricas de três caronas, 

simétricas de quatro caronas e não simétricas de quatro caronas.  

Nas instâncias podemos encontrar uma tabela com os custos entre 

todas as cidades e a lista de passageiros, com suas respectivas cidades de 

origem e de destino. Cada instância é um arquivo texto que contém os 

seguintes parâmetros e informações: 

 NAME – Nome da instância 

 TYPE – Tipo da instância, no caso, instância para o problema 

PCV-MCa 

 COMMENT – Comentário 
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 DIMENSION – Dimensão, ou seja, quantidade de cidades a serem 

percorridas 

 CARONA_CAPACITY – Capacidade de passageiros de cada veículo 

além do motorista 

 EDGE_WEIGHT_SECTION – Matriz de arestas com o custo do 

percurso entre cada cidade 

 CARONA_SECTION – Lista de passageiros, contendo a sua cidade 

de origem e a cidade de destino 

 As instâncias utilizadas estão listadas no quadro a seguir: 

 

Tabela 8: Lista de Instâncias 

Simétricas – três caronas 

Nome Cidades Simétrica Caronas 

Bolivia10n3c_S_1 10 Sim 3 

Bolivia10n3c_S_2 10 Sim 3 

Bolivia10n3c_S_3 10 Sim 3 

Argelia15n3c_S_1 15 Sim 3 

Argelia15n3c_S_2 15 Sim 3 

Argelia15n3c_S_3 15 Sim 3 

BrasilPR20n3c_S_1 20 Sim 3 

BrasilPR20n3c_S_2 20 Sim 3 

BrasilPR20n3c_S_3 20 Sim 3 

BrasilMG30n3c_S_1 30 Sim 3 

BrasilMG30n3c_S_2 30 Sim 3 

BrasilMG30n3c_S_3 30 Sim 3 

BrasilCO40n3c_S_1 40 Sim 3 
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BrasilCO40n3c_S_2 40 Sim 3 

BrasilCO40n3c_S_3 40 Sim 3 

Bauru50n3c_S_1 50 Sim 3 

Bauru50n3c_S_2 50 Sim 3 

Bauru50n3c_S_3 50 Sim 3 

  

Não simétricas – três caronas 

Nome Cidades Simétrica Caronas 

Bolivia10n3c_N_1 10 Não 3 

Bolivia10n3c_N_2 10 Não 3 

Bolivia10n3c_N_3 10 Não 3 

Argelia15n3c_N_1 15 Não 3 

Argelia15n3c_N_2 15 Não 3 

Argelia15n3c_N_3 15 Não 3 

BrasilPR20n3c_N_1 20 Não 3 

BrasilPR20n3c_N_2 20 Não 3 

BrasilPR20n3c_N_3 20 Não 3 

BrasilMG30n3c_N_1 30 Não 3 

BrasilMG30n3c_N_2 30 Não 3 

BrasilMG30n3c_N_3 30 Não 3 

BrasilCO40n3c_N_1 40 Não 3 

BrasilCO40n3c_N_2 40 Não 3 

BrasilCO40n3c_N_3 40 Não 3 

Bauru50n3c_N_1 50 Não 3 

Bauru50n3c_N_2 50 Não 3 
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Bauru50n3c_N_3 50 Não 3 

 

Simétricas – quatro caronas 

Nome Cidades Simétrica Caronas 

Bolivia10n4c_S_1 10 Sim 4 

Bolivia10n4c_S_2 10 Sim 4 

Bolivia10n4c_S_3 10 Sim 4 

Argelia15n4c_S_1 15 Sim 4 

Argelia15n4c_S_2 15 Sim 4 

Argelia15n4c_S_3 15 Sim 4 

BrasilPR20n4c_S_1 20 Sim 4 

BrasilPR20n4c_S_2 20 Sim 4 

BrasilPR20n4c_S_3 20 Sim 4 

BrasilMG30n4c_S_1 30 Sim 4 

BrasilMG30n4c_S_2 30 Sim 4 

BrasilMG30n4c_S_3 30 Sim 4 

BrasilCO40n4c_S_1 40 Sim 4 

BrasilCO40n4c_S_2 40 Sim 4 

BrasilCO40n4c_S_3 40 Sim 4 

Bauru50n4c_S_1 50 Sim 4 

Bauru50n4c_S_2 50 Sim 4 

Bauru50n4c_S_3 50 Sim 4 

 

Não simétricas – quatro caronas 

Nome Cidades Simétrica Caronas 
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Bolivia10n4c_N_1 10 Não 4 

Bolivia10n4c_N_2 10 Não 4 

Bolivia10n4c_N_3 10 Não 4 

Argelia15n4c_N_1 15 Não 4 

Argelia15n4c_N_2 15 Não 4 

Argelia15n4c_N_3 15 Não 4 

BrasilPR20n4c_N_1 20 Não 4 

BrasilPR20n4c_N_2 20 Não 4 

BrasilPR20n4c_N_3 20 Não 4 

BrasilMG30n4c_N_1 30 Não 4 

BrasilMG30n4c_N_2 30 Não 4 

BrasilMG30n4c_N_3 30 Não 4 

BrasilCO40n4c_N_1 40 Não 4 

BrasilCO40n4c_N_2 40 Não 4 

BrasilCO40n4c_N_3 40 Não 4 

Bauru50n4c_N_1 50 Não 4 

Bauru50n4c_N_2 50 Não 4 

Bauru50n4c_N_3 50 Não 4 

 

As instâncias utilizadas para o treinamento de parâmetros no IRACE 

em todos os algoritmos meta-heurísticos foram Bolivia10n4c_S_1, 

Argelia15n3c_N_1, Bolivia10n3c_S_1, Argelia15n4c_N_2 e 

BrasilPR20n3c_N_1, por se tratarem de instâncias de tamanho menor, com 

tempo de execução razoável para a realização dos testes. Instâncias maiores 

acarretariam em elevado tempo de afinamento de parâmetros pelo IRACE, 

sendo, portanto, uma escolha feita em prol da praticidade. Os parâmetros 
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utilizados para o afinamento estão detalhados nas seções respectivas de cada 

teste de algoritmo. 

Primeiramente, foram executados experimentos nas instâncias 

menores, de 10 carros e 3 espaços de carona utilizando o algoritmo exato, 

para utilizar os resultados como base de comparação com os outros 

algoritmos.  

Tabela 9: Resultados do Algoritmo Exato 

Resultados do algoritmo exato 

Instância Solução 

ótima 

Tempo(segundos) 

Bolivia10n3c_S_1 496,17 580,83 

Bolivia10n3c_S_2 505,00 3707,73 

Bolivia10n3c_S_3 496,25 859,20 

Bolivia10n3c_N_1 466,42 518,69 

Bolivia10n3c_N_2 480,50 1273,94 

Bolivia10n3c_N_3 476,00 351,31 

  

 

 Em seguida, foram feitos os testes com os algoritmos meta-heurísticos, 

assim como testes estatísticos para aferir a relevância das execuções 

realizadas, comparando o p-valor medido pelo Teste de Kruskal-Wallis 

(KRUSKAL; WALLIS, 1952), nas comparações entre os três algoritmos meta-

heurísticos, e o Teste de Wilcoxon (WILCOXON, 1945) nas comparações entre 

os algoritmos Genético e Memético, com significância acima de 99,5%. Os 

tests estatísticos foram realizados utilizando o programa R. 

7.2 Execução e resultados do Algoritmo Genético  

O algoritmo genético implementado recebe quatro parâmetros: o 

número de gerações, a população inicial, a quantidade de filhos a serem 
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gerados a cada rodada e a taxa de mutação. De acordo com teste realizado 

com o IRACE, a configuração utilizada foi de 2500 gerações, 2000 indivíduos 

na população inicial, 1/2 da população inicial para a geração de filhos e uma 

taxa de mutação de 5%. Os parâmetros de entrada para o afinamento de 

parâmetros com o IRACE foram os seguintes: 

 Gerações: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

 População: 500, 1000, 1500, 2000 

 Proporção da população de filhos: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 

 Taxa de mutação: 1%, 2%, 5%, 10%, 20% 

 

Os resultados da execução do algoritmo genético estão na tabela abaixo: 

 

Tabela 10: Resultados do Algoritmo Genético 

Instância Média Melhor 

Nº vezes 

melhor 

Desv. 

Padrão t(s) médio 

Bolivia10n3c_S_1 496,17 496,17 30 0,00 338,38 

Bolivia10n3c_S_2 505,00 505,00 30 0,00 363,37 

Bolivia10n3c_S_3 496,25 496,25 30 0,00 367,84 

Argelia15n3c_S_1 478,28 470,00 3 6,13 459,60 

Argelia15n3c_S_2 520,80 519,75 12 1,20 594,82 

Argelia15n3c_S_3 488,50 482,75 3 11,22 509,00 

Bauru50n3c_S_1 443,05 427,83 1 11,10 1526,66 

Bauru50n3c_S_2 448,49 434,58 1 9,00 1628,45 

Bauru50n3c_S_3 487,22 474,25 1 7,28 1761,20 

BrasilCO40n3c_S_1 370,80 357,42 1 7,61 1195,05 

BrasilCO40n3c_S_2 374,40 361,75 1 7,66 1140,88 

BrasilCO40n3c_S_3 353,20 345,08 1 4,81 998,54 

BrasilMG30n3c_S_1 227,54 221,33 1 4,18 877,53 

BrasilMG30n3c_S_2 226,86 223,58 1 2,53 837,22 

BrasilMG30n3c_S_3 223,49 219,67 1 2,49 800,90 

BrasilPR20n3c_S_1 165,77 162,25 1 1,34 513,95 

BrasilPR20n3c_S_2 151,63 148,50 1 2,46 541,96 

BrasilPR20n3c_S_3 166,48 162,50 1 2,10 552,18 

Bolivia10n3c_N_1 466,42 466,42 30 0,00 341,44 

Bolivia10n3c_N_2 480,50 480,50 30 0,00 372,83 

Bolivia10n3c_N_3 476,00 476,00 30 0,00 365,05 

Argelia15n3c_N_1 484,94 471,83 2 12,23 464,41 

Argelia15n3c_N_2 528,51 508,58 2 13,02 516,94 

Argelia15n3c_N_3 485,94 471,42 3 13,63 508,67 

Bauru50n3c_N_1 435,86 423,75 1 8,37 1492,39 
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Bauru50n3c_N_2 441,12 429,75 1 6,32 1663,15 

Bauru50n3c_N_3 483,21 466,83 1 7,54 1747,67 

BrasilCO40n3c_N_1 364,62 352,67 1 6,37 1200,96 

BrasilCO40n3c_N_2 361,45 348,33 1 5,96 1144,05 

BrasilCO40n3c_N_3 346,58 339,00 1 5,75 991,90 

BrasilMG30n3c_N_1 229,68 219,25 1 5,41 883,90 

BrasilMG30n3c_N_2 223,39 218,58 1 2,82 829,52 

BrasilMG30n3c_N_3 222,89 216,25 1 3,32 804,31 

BrasilPR20n3c_N_1 162,61 158,17 1 1,55 544,41 

BrasilPR20n3c_N_2 147,09 143,67 1 3,37 553,02 

BrasilPR20n3c_N_3 163,61 160,33 1 4,72 539,82 

Bolivia10n4c_S_1 394,99 393,80 4 0,49 473,34 

Bolivia10n4c_S_2 409,37 400,90 2 3,40 540,69 

Bolivia10n4c_S_3 393,67 392,00 5 1,14 519,29 

Argelia15n4c_S_1 382,62 379,60 2 2,43 724,09 

Argelia15n4c_S_2 402,33 392,97 1 7,14 720,14 

Argelia15n4c_S_3 375,79 372,60 6 2,58 814,18 

Bauru50n4c_S_1 347,91 339,65 1 5,35 1919,73 

Bauru50n4c_S_2 353,96 344,93 1 5,33 2297,32 

Bauru50n4c_S_3 353,80 343,90 1 4,70 2176,35 

BrasilCO40n4c_S_1 312,47 299,88 1 7,46 1806,59 

BrasilCO40n4c_S_2 296,30 283,47 1 4,09 1664,31 

BrasilCO40n4c_S_3 294,22 282,88 1 5,93 1833,16 

BrasilMG30n4c_S_1 180,75 176,25 1 3,13 1287,78 

BrasilMG30n4c_S_2 180,82 177,23 1 2,86 1398,61 

BrasilMG30n4c_S_3 179,53 176,03 1 1,88 1348,46 

BrasilPR20n4c_S_1 129,22 127,63 1 1,20 802,06 

BrasilPR20n4c_S_2 113,01 110,75 1 1,43 831,36 

BrasilPR20n4c_S_3 121,93 117,60 1 2,02 848,69 

Bolivia10n4c_N_1 376,66 375,55 1 1,62 442,55 

Bolivia10n4c_N_2 390,77 384,28 3 2,20 431,84 

Bolivia10n4c_N_3 381,45 380,55 25 2,70 481,69 

Argelia15n4c_N_1 380,35 373,95 1 4,50 660,07 

Argelia15n4c_N_2 395,75 380,70 1 11,85 743,79 

Argelia15n4c_N_3 373,98 372,80 1 1,72 777,55 

Bauru50n4c_N_1 344,77 334,52 1 5,68 1939,40 

Bauru50n4c_N_2 353,00 341,30 1 5,23 2234,89 

Bauru50n4c_N_3 351,51 341,20 1 5,54 2246,51 

BrasilCO40n4c_N_1 297,69 286,60 1 5,05 1901,11 

BrasilCO40n4c_N_2 290,72 282,82 1 4,76 1668,78 

BrasilCO40n4c_N_3 287,76 270,45 1 8,26 1792,51 

BrasilMG30n4c_N_1 178,65 174,73 1 2,52 1279,53 

BrasilMG30n4c_N_2 179,11 172,18 1 4,29 1386,90 

BrasilMG30n4c_N_3 177,26 172,88 1 2,03 1379,85 



56 

 

BrasilPR20n4c_N_1 128,28 125,48 1 2,09 790,81 

BrasilPR20n4c_N_2 109,85 107,55 1 1,62 836,14 

BrasilPR20n4c_N_3 119,06 113,90 1 2,10 832,66 

 

 

No algoritmo genético, nas instâncias com 3 vagas no carro e 10 cidades 

foi encontrado o valor ótimo calculado pelo algoritmo exato. Em todas estas 

instâncias, o valor ótimo foi encontrado em todas as 30 execuções do 

algoritmo. Para instâncias com lista de cidades maiores que 10 ou com quatro 

vagas, na maioria das vezes, o melhor resultado encontrado somente foi 

atingido uma vez, com todas as outras execuções apresentando valores 

maiores. O tempo médio de execução ficou entre 338 e 2297 segundos para 

cada uma das 30 execuções, sendo maior para instâncias com maior 

quantidade de cidades e de vagas no veículo. 

7.3 Execução e resultados do algoritmo memético 

O algoritmo memético implementado recebe quatro parâmetros: o 

número de gerações, a população inicial, a quantidade de filhos a serem 

gerados a cada rodada e a taxa de mutação. De acordo com teste realizado 

com o IRACE, a configuração utilizada foi de 2500 gerações, 2000 indivíduos 

na população inicial, 1/2 da população inicial para a geração de filhos e uma 

taxa de mutação de 5%. O afinamento dos parâmetros foi feito de maneira 

similar ao do algoritmo genético, e os resultados do IRACE idênticos. Os 

parâmetros de entrada para o afinamento de parâmetros com o IRACE foram 

os seguintes: 

 Gerações: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

 População: 500, 1000, 1500, 2000 

 Proporção da população de filhos: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 

 Taxa de mutação: 1%, 2%, 5%, 10%, 20% 

 

Os resultados da execução do algoritmo memético estão na tabela 

abaixo: 

Tabela 11: Resultados do Algoritmo Memético 
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Instância Média Melhor 

Nº vezes 

melhor 

Desv. 

Padrão 

t(s) 

médio 

Bolivia10n3c_S_1 496,17 496,17 30 0,00 650,50 

Bolivia10n3c_S_2 505,00 505,00 30 0,00 663,87 

Bolivia10n3c_S_3 496,25 496,25 30 0,00 671,06 

Argelia15n3c_S_1 471,69 469,67 2 2,42 1051,64 

Argelia15n3c_S_2 519,76 519,75 29 0,03 1231,89 

Argelia15n3c_S_3 483,44 482,50 4 0,92 1112,86 

Bauru50n3c_S_1 450,23 440,67 1 4,93 11590,57 

Bauru50n3c_S_2 457,39 446,17 1 4,57 11615,92 

Bauru50n3c_S_3 494,93 484,50 1 7,42 11718,07 

BrasilCO40n3c_S_1 372,53 360,58 1 5,57 6962,86 

BrasilCO40n3c_S_2 374,28 363,92 1 5,05 6935,61 

BrasilCO40n3c_S_3 360,26 352,42 1 4,08 6916,55 

BrasilMG30n3c_S_1 227,56 221,67 1 2,81 3831,18 

BrasilMG30n3c_S_2 226,33 220,17 1 1,86 3765,78 

BrasilMG30n3c_S_3 224,36 222,33 1 1,42 3723,99 

BrasilPR20n3c_S_1 165,26 163,08 2 1,40 1701,74 

BrasilPR20n3c_S_2 150,38 148,50 1 1,52 1754,66 

BrasilPR20n3c_S_3 165,38 163,25 1 0,94 1731,23 

Bolivia10n3c_N_1 466,42 466,42 30 0,00 652,73 

Bolivia10n3c_N_2 480,50 480,50 30 0,00 673,57 

Bolivia10n3c_N_3 476,00 476,00 30 0,00 675,33 

Argelia15n3c_N_1 478,53 471,83 1 6,14 1082,48 

Argelia15n3c_N_2 517,54 508,58 4 7,48 1176,80 

Argelia15n3c_N_3 473,19 471,42 15 3,46 1118,89 

Bauru50n3c_N_1 449,47 441,75 2 5,14 11608,52 

Bauru50n3c_N_2 456,36 447,50 1 4,93 11658,96 

Bauru50n3c_N_3 492,59 481,92 1 5,56 11715,96 

BrasilCO40n3c_N_1 368,99 359,25 1 4,52 6950,29 

BrasilCO40n3c_N_2 365,39 355,00 1 5,45 6942,42 

BrasilCO40n3c_N_3 353,96 346,58 1 4,30 6898,29 

BrasilMG30n3c_N_1 229,06 224,75 1 2,40 3828,89 

BrasilMG30n3c_N_2 223,84 217,25 1 2,55 3763,83 

BrasilMG30n3c_N_3 222,75 218,25 1 2,03 3709,87 

BrasilPR20n3c_N_1 162,82 159,33 1 1,09 1702,12 

BrasilPR20n3c_N_2 144,77 143,67 8 0,89 1750,19 

BrasilPR20n3c_N_3 161,02 160,08 3 0,71 1729,23 

Bolivia10n4c_S_1 394,52 393,80 14 0,69 900,22 

Bolivia10n4c_S_2 410,62 400,90 1 1,92 944,37 

Bolivia10n4c_S_3 393,02 392,00 5 0,48 937,53 

Argelia15n4c_S_1 382,92 380,20 1 1,85 1530,13 

Argelia15n4c_S_2 397,60 391,62 3 5,20 1543,98 

Argelia15n4c_S_3 375,68 372,60 1 1,56 1631,39 

Bauru50n4c_S_1 352,83 346,50 1 3,75 15669,29 
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Bauru50n4c_S_2 358,74 353,35 1 3,07 16094,35 

Bauru50n4c_S_3 358,34 350,98 1 3,83 15967,56 

BrasilCO40n4c_S_1 309,42 298,82 1 5,00 9768,29 

BrasilCO40n4c_S_2 298,65 289,20 1 4,75 9538,18 

BrasilCO40n4c_S_3 298,96 288,62 1 3,97 9169,93 

BrasilMG30n4c_S_1 184,34 179,63 1 1,60 5284,92 

BrasilMG30n4c_S_2 182,39 179,78 1 2,05 5402,55 

BrasilMG30n4c_S_3 180,87 178,38 1 1,31 5344,73 

BrasilPR20n4c_S_1 176,50 159,72 1 9,41 68,48 

BrasilPR20n4c_S_2 139,31 131,60 1 6,06 71,06 

BrasilPR20n4c_S_3 157,94 148,73 1 7,72 71,23 

Bolivia10n4c_N_1 376,17 375,55 2 1,19 857,72 

Bolivia10n4c_N_2 391,21 384,28 1 1,31 820,86 

Bolivia10n4c_N_3 380,95 380,55 23 0,81 887,75 

Argelia15n4c_N_1 377,49 373,85 1 1,85 1481,24 

Argelia15n4c_N_2 387,96 380,70 2 8,40 1562,04 

Argelia15n4c_N_3 373,41 373,35 29 0,33 1598,42 

Bauru50n4c_N_1 352,47 342,87 1 4,39 15765,35 

Bauru50n4c_N_2 356,77 348,60 1 4,68 16112,68 

Bauru50n4c_N_3 356,70 347,23 1 4,92 16008,45 

BrasilCO40n4c_N_1 301,87 292,30 1 5,47 9778,18 

BrasilCO40n4c_N_2 292,86 284,53 1 4,38 9512,34 

BrasilCO40n4c_N_3 292,31 283,45 1 3,46 9044,01 

BrasilMG30n4c_N_1 181,18 179,13 1 1,19 5221,08 

BrasilMG30n4c_N_2 179,92 177,75 1 1,60 5392,47 

BrasilMG30n4c_N_3 179,90 177,65 1 1,27 5311,24 

BrasilPR20n4c_N_1 127,79 126,13 1 1,34 2402,38 

BrasilPR20n4c_N_2 110,29 108,40 1 1,12 2316,70 

BrasilPR20n4c_N_3 118,94 116,05 1 0,97 2085,41 

 

O Algoritmo memético encontrou valores iguais ao ótimo calculado pelo 

algoritmo exato em todas as instâncias nos quais este valor foi calculado. Em 

todas estas, o valor ótimo foi encontrado em todas as execuções. Na maioria 

das instâncias maiores que 10 cidades, o melhor valor encontrado foi 

alcançado somente uma vez, portanto todas as outras execuções obtiveram 

valores maiores que o melhor encontrado para cada uma destas instâncias. O 

tempo médio de execução ficou entre 68 e 16.112 segundos para cada uma 

das 30 execuções, sendo, de maneira geral, maior para instâncias com maior 

quantidade de cidades e de vagas no veículo. 
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7.3.1 Comparação entre os algoritmos genético e memético 

A comparação foi feita utilizando o Teste de Wilcoxon, adequado para 

comparações entre duas populações, não havendo necessidade da realização 

do teste de Kruskal-Wallis, feito apenas em testes com três ou mais 

populações. 

 

Tabela 12: Comparação entre os Resultados dos Algoritmos Genético e 

Memético 

Instância p-valor 

Bolivia10n3c_S_1 - 

Bolivia10n3c_S_2 - 

Bolivia10n3c_S_3 - 

Argelia15n3c_S_1 3,54E-06 

Argelia15n3c_S_2 2,22E-06 

Argelia15n3c_S_3 0,00106448 

Bauru50n3c_S_1 0,000484166 

Bauru50n3c_S_2 4,63E-05 

Bauru50n3c_S_3 0,000637014 

BrasilCO40n3c_S_1 0,1392069 

BrasilCO40n3c_S_2 0,9882024 

BrasilCO40n3c_S_3 9,88E-07 

BrasilMG30n3c_S_1 0,5894098 

BrasilMG30n3c_S_2 0,9822982 

BrasilMG30n3c_S_3 0,06244505 

BrasilPR20n3c_S_1 0,1068703 

BrasilPR20n3c_S_2 0,0126479 

BrasilPR20n3c_S_3 0,004059087 

Bolivia10n3c_N_1 - 

Bolivia10n3c_N_2 - 

Bolivia10n3c_N_3 - 

Argelia15n3c_N_1 0,1192016 

Argelia15n3c_N_2 0,000160872 

Argelia15n3c_N_3 2,24E-06 

Bauru50n3c_N_1 2,32E-09 

Bauru50n3c_N_2 1,95E-10 

Bauru50n3c_N_3 3,56E-06 

BrasilCO40n3c_N_1 0,008307417 

BrasilCO40n3c_N_2 0,01169554 

BrasilCO40n3c_N_3 2,98E-06 

BrasilMG30n3c_N_1 0,8302297 

BrasilMG30n3c_N_2 0,4963738 
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BrasilMG30n3c_N_3 0,9058234 

BrasilPR20n3c_N_1 0,4960023 

BrasilPR20n3c_N_2 0,00025935 

BrasilPR20n3c_N_3 1,27E-05 

Bolivia10n4c_S_1 0,008693845 

Bolivia10n4c_S_2 0,1448169 

Bolivia10n4c_S_3 0,008956895 

Argelia15n4c_S_1 0,1999022 

Argelia15n4c_S_2 0,001447614 

Argelia15n4c_S_3 0,8821058 

Bauru50n4c_S_1 0,000511928 

Bauru50n4c_S_2 0,000245857 

Bauru50n4c_S_3 0,000291956 

BrasilCO40n4c_S_1 0,08105266 

BrasilCO40n4c_S_2 0,03576726 

BrasilCO40n4c_S_3 0,000136202 

BrasilMG30n4c_S_1 6,17E-06 

BrasilMG30n4c_S_2 0,003733495 

BrasilMG30n4c_S_3 0,00158276 

BrasilPR20n4c_S_1 2,83E-11 

BrasilPR20n4c_S_2 2,84E-11 

BrasilPR20n4c_S_3 2,84E-11 

Bolivia10n4c_N_1 0,1817009 

Bolivia10n4c_N_2 0,2225734 

Bolivia10n4c_N_3 0,6720131 

Argelia15n4c_N_1 0,004198433 

Argelia15n4c_N_2 0,006179049 

Argelia15n4c_N_3 0,001625721 

Bauru50n4c_N_1 2,08E-06 

Bauru50n4c_N_2 0,004968934 

Bauru50n4c_N_3 0,001556879 

BrasilCO40n4c_N_1 0,003585117 

BrasilCO40n4c_N_2 0,06145191 

BrasilCO40n4c_N_3 0,02556283 

BrasilMG30n4c_N_1 1,18E-05 

BrasilMG30n4c_N_2 0,02404285 

BrasilMG30n4c_N_3 2,02E-06 

BrasilPR20n4c_N_1 0,5343114 

BrasilPR20n4c_N_2 0,1103138 

BrasilPR20n4c_N_3 0,4034983 

 

Não foi calculado p-valor para seis instâncias de 10 cidades e 3 vagas 

no veículo, uma vez que os dois algoritmos encontraram o valor ótimo em 
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todas as execuções. O teste conclui que houve diferença significativa nos 

resultados das execuções dos algoritmos Memético e Genético em 44 das 66 

instâncias com p-valor calculado, uma vez que um p-valor menor que 0,05 

indica que há uma significância maior que 99,5% na comparação entre as 

populações. Não podemos, portanto, afirmar de forma enfática que o Algorimo 

Memético seja melhor que o Genético em todos os casos, embora obtenha 

médias iguais ou melhores que a do Genético em 33 das 72 instâncias, com 

pouca diferença nos casos em que isto não acontece, e desvio padrão menor 

ou igual em 64 das 72 instâncias, ao custo de um tempo de execução maior.  

7.4 Execução e resultados do algoritmo colônia de formigas 

O algoritmo colônia de formigas implementado recebe três parâmetros: 

O alfa e o beta do feromônio de caminho das cidades e o número de simulações 

realizadas. Os valores escolhidos de acordo com os experimentos realizados 

com o IRACE foram respectivamente 1,3, 0,2, e 20000. 

Os parâmetros de entrada utilizados para realizar o afinamento de 

parâmetros foram os seguintes: 

 Alfa: 0,2, 0,6, 1, 1,3, 1,8, 2,0. 

 Beta: 0,2, 0,6, 1, 1,3, 1,8, 2,0. 

 Nº de simulações: 12000, 20000, 30000 

 

A tabela abaixo contém os resultados das execuções deste algoritmo: 

 

Tabela 13: Resultados do Algoritmo Colônia de Formigas 

Instância Média Melhor 

Nº vezes 

melhor 

Desv. 

Padrão 

t(s) 

médio 

Bolivia10n3c_S_1 504,87 494,42 1 6,45 33,60 

Bolivia10n3c_S_2 573,82 507,75 1 60,03 32,79 

Bolivia10n3c_S_3 531,72 501,42 1 29,39 33,23 

Argelia15n3c_S_1 600,81 549,50 1 44,58 86,73 

Argelia15n3c_S_2 616,81 554,08 1 36,65 83,52 

Argelia15n3c_S_3 578,73 547,83 1 19,37 87,66 

Bauru50n3c_S_1 584,61 563,67 1 11,97 1718,13 

Bauru50n3c_S_2 635,53 590,33 1 16,62 1479,37 

Bauru50n3c_S_3 687,59 668,33 1 8,29 1450,66 
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BrasilCO40n3c_S_1 480,94 448,50 1 14,74 856,34 

BrasilCO40n3c_S_2 520,03 498,83 1 14,19 847,99 

BrasilCO40n3c_S_3 455,92 433,42 1 23,38 867,24 

BrasilMG30n3c_S_1 290,86 274,83 1 17,52 406,96 

BrasilMG30n3c_S_2 329,45 305,58 1 41,37 420,08 

BrasilMG30n3c_S_3 301,21 270,17 1 31,04 424,29 

BrasilPR20n3c_S_1 197,42 178,42 1 14,25 167,38 

BrasilPR20n3c_S_2 185,71 166,50 1 14,55 162,94 

BrasilPR20n3c_S_3 223,88 187,08 1 47,69 154,86 

Bolivia10n3c_N_1 495,94 475,50 1 17,39 34,49 

Bolivia10n3c_N_2 524,65 479,58 1 48,38 33,61 

Bolivia10n3c_N_3 508,86 476,33 1 33,66 33,99 

Argelia15n3c_N_1 614,55 561,67 1 44,30 86,57 

Argelia15n3c_N_2 609,29 541,83 1 41,21 84,10 

Argelia15n3c_N_3 575,16 541,75 1 18,39 87,01 

Bauru50n3c_N_1 591,16 551,17 1 13,13 1729,71 

Bauru50n3c_N_2 648,00 629,75 1 14,85 1427,74 

Bauru50n3c_N_3 695,08 649,83 1 14,39 1401,88 

BrasilCO40n3c_N_1 489,60 463,75 1 19,55 866,71 

BrasilCO40n3c_N_2 516,53 489,08 1 9,80 789,20 

BrasilCO40n3c_N_3 443,44 416,67 1 9,19 857,10 

BrasilMG30n3c_N_1 289,76 277,58 1 6,84 423,28 

BrasilMG30n3c_N_2 298,15 265,50 1 6,66 400,79 

BrasilMG30n3c_N_3 294,89 266,25 1 16,62 417,46 

BrasilPR20n3c_N_1 201,59 179,25 1 18,91 164,76 

BrasilPR20n3c_N_2 189,22 164,92 1 45,28 162,29 

BrasilPR20n3c_N_3 198,18 186,17 1 22,09 146,43 

Bolivia10n4c_S_1 431,99 397,05 1 25,32 40,44 

Bolivia10n4c_S_2 415,13 403,40 1 10,43 41,51 

Bolivia10n4c_S_3 428,70 392,00 1 28,08 42,10 

Argelia15n4c_S_1 456,65 428,22 1 30,54 102,80 

Argelia15n4c_S_2 478,51 429,87 1 42,29 105,75 

Argelia15n4c_S_3 470,01 415,07 1 75,91 104,84 

Bauru50n4c_S_1 436,73 413,78 1 8,43 1755,38 

Bauru50n4c_S_2 461,59 433,98 1 13,45 1829,52 

Bauru50n4c_S_3 437,16 404,38 1 18,25 1769,42 

BrasilCO40n4c_S_1 413,76 383,93 1 13,09 1089,74 

BrasilCO40n4c_S_2 381,28 365,82 1 9,24 1047,77 

BrasilCO40n4c_S_3 395,13 347,10 1 75,42 1082,21 

BrasilMG30n4c_S_1 228,41 215,75 1 5,69 508,47 

BrasilMG30n4c_S_2 236,56 215,43 1 28,75 512,47 

BrasilMG30n4c_S_3 231,83 218,18 1 5,22 511,45 

BrasilPR20n4c_S_1 172,93 146,97 1 48,67 193,86 

BrasilPR20n4c_S_2 134,09 123,05 1 7,57 194,64 
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BrasilPR20n4c_S_3 157,45 141,52 1 32,61 197,86 

Bolivia10n4c_N_1 405,93 379,00 1 21,83 39,93 

Bolivia10n4c_N_2 438,35 391,43 1 43,93 40,78 

Bolivia10n4c_N_3 410,56 383,47 1 25,43 42,11 

Argelia15n4c_N_1 457,48 431,40 1 20,62 103,03 

Argelia15n4c_N_2 493,83 429,62 1 44,31 107,18 

Argelia15n4c_N_3 493,83 405,20 1 100,34 105,58 

Bauru50n4c_N_1 435,20 415,85 1 8,18 1741,24 

Bauru50n4c_N_2 461,51 438,87 1 14,93 1885,18 

Bauru50n4c_N_3 431,06 413,15 1 9,42 1820,15 

BrasilCO40n4c_N_1 412,26 389,75 1 18,89 1094,53 

BrasilCO40n4c_N_2 381,23 353,58 1 10,43 1055,13 

BrasilCO40n4c_N_3 364,25 341,18 1 7,98 1097,61 

BrasilMG30n4c_N_1 246,73 212,32 1 56,51 498,21 

BrasilMG30n4c_N_2 244,74 222,32 1 45,30 504,05 

BrasilMG30n4c_N_3 235,81 209,93 1 36,69 497,36 

BrasilPR20n4c_N_1 182,03 143,67 1 60,35 182,54 

BrasilPR20n4c_N_2 131,10 125,32 1 3,56 177,15 

BrasilPR20n4c_N_3 148,82 129,80 1 8,23 177,61 

 

 O algoritmo colônia de formigas não encontrou o valor ótimo calculado 

pelo algoritmo exato em nenhuma das 30 execuções nas instâncias em que 

este foi executado. Em todas as instâncias, o melhor valor encontrado ocorreu 

apenas em uma execução. O tempo médio de execução ficou entre 32 e 1885 

segundos para cada uma das 30 execuções, sendo maior para instâncias com 

maior quantidade de cidades e de vagas no veículo. 

7.4.1 Comparação entre os algoritmos Colônia de Formigas, Genético e 

Memético 

A comparação entre os três algoritmos foi feita utilizando o Teste de 

Kruskal-Wallis, adequado para comparações entre três ou mais populações. 

Tabela 14: Comparação entre os Resultados dos Algoritmos Genético, 

Memético e Colônia de Formigas 

Instância p-valor 

Bolivia10n3c_S_1 1,11E-16 

Bolivia10n3c_S_2 0,00E+00 

Bolivia10n3c_S_3 0,00E+00 

Argelia15n3c_S_1 9,99E-16 

Argelia15n3c_S_2 1,11E-16 
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Argelia15n3c_S_3 9,21E-15 

Bauru50n3c_S_1 8,55E-15 

Bauru50n3c_S_2 3,22E-15 

Bauru50n3c_S_3 9,55E-15 

BrasilCO40n3c_S_1 7,85E-14 

BrasilCO40n3c_S_2 1,01E-13 

BrasilCO40n3c_S_3 6,66E-16 

BrasilMG30n3c_S_1 1,21E-13 

BrasilMG30n3c_S_2 1,23E-13 

BrasilMG30n3c_S_3 5,95E-14 

BrasilPR20n3c_S_1 7,16E-14 

BrasilPR20n3c_S_2 3,19E-14 

BrasilPR20n3c_S_3 1,90E-14 

Bolivia10n3c_N_1 0,00E+00 

Bolivia10n3c_N_2 1,11E-16 

Bolivia10n3c_N_3 0,00E+00 

Argelia15n3c_N_1 7,08E-14 

Argelia15n3c_N_2 4,88E-15 

Argelia15n3c_N_3 6,66E-16 

Bauru50n3c_N_1 0,00E+00 

Bauru50n3c_N_2 0,00E+00 

Bauru50n3c_N_3 9,99E-16 

BrasilCO40n3c_N_1 2,71E-14 

BrasilCO40n3c_N_2 2,80E-14 

BrasilCO40n3c_N_3 9,99E-16 

BrasilMG30n3c_N_1 1,28E-13 

BrasilMG30n3c_N_2 1,05E-13 

BrasilMG30n3c_N_3 1,29E-13 

BrasilPR20n3c_N_1 1,15E-13 

BrasilPR20n3c_N_2 6,33E-15 

BrasilPR20n3c_N_3 1,78E-15 

Bolivia10n4c_S_1 2,66E-15 

Bolivia10n4c_S_2 7,00E-03 

Bolivia10n4c_S_3 1,92E-13 

Argelia15n4c_S_1 8,64E-14 

Argelia15n4c_S_2 1,31E-14 

Argelia15n4c_S_3 1,22E-13 

Bauru50n4c_S_1 8,77E-15 

Bauru50n4c_S_2 6,44E-15 

Bauru50n4c_S_3 6,88E-15 

BrasilCO40n4c_S_1 6,56E-14 

BrasilCO40n4c_S_2 4,84E-14 

BrasilCO40n4c_S_3 5,00E-15 

BrasilMG30n4c_S_1 1,33E-15 
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BrasilMG30n4c_S_2 1,95E-14 

BrasilMG30n4c_S_3 1,38E-14 

BrasilPR20n4c_S_1 1,22E-15 

BrasilPR20n4c_S_2 1,55E-14 

BrasilPR20n4c_S_3 7,88E-15 

Bolivia10n4c_N_1 1,55E-15 

Bolivia10n4c_N_2 2,10E-14 

Bolivia10n4c_N_3 3,44E-15 

Argelia15n4c_N_1 1,83E-14 

Argelia15n4c_N_2 2,39E-14 

Argelia15n4c_N_3 4,44E-16 

Bauru50n4c_N_1 8,88E-16 

Bauru50n4c_N_2 2,23E-14 

Bauru50n4c_N_3 1,39E-14 

BrasilCO40n4c_N_1 1,95E-14 

BrasilCO40n4c_N_2 5,94E-14 

BrasilCO40n4c_N_3 4,25E-14 

BrasilMG30n4c_N_1 1,78E-15 

BrasilMG30n4c_N_2 4,11E-14 

BrasilMG30n4c_N_3 7,77E-16 

BrasilPR20n4c_N_1 1,17E-13 

BrasilPR20n4c_N_2 7,34E-14 

BrasilPR20n4c_N_3 1,11E-13 

 

 O teste demonstra que na comparação entre os três algoritmos todos os 

p-valores encontrados foram menores que 0,05, o que indica que há uma 

significância maior que 99,5% na comparação entre as populações. Portanto, 

podemos afirmar que o desempenho do Algoritmo Colônia de Formigas 

proposto foi consideravelmente pior que os dois anteriores, uma vez que não 

alcança médias melhores que nenhum dos dois algoritmos em qualquer 

instância, à exceção de três casos isolados nas instâncias BrasilPR20n4c_S_1, 

BrasilPR20n4c_S_2 e BrasilPR20n4c_S_3 em comparação com o algoritmo 

genético. 
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8 Considerações Finais 

 Neste trabalho descrevemos o problema do Caixeiro Viajante com 

Caronas Múltiplas – PCV-MCa – e são propostos alguns algoritmos para 

resolvê-lo, levando em consideração o contexto de pesquisas anteriores feitas 

em problemas similares. 

 Este problema mostra-se de difícil solução por algoritmos exatos, com 

uma das menores instâncias testadas, Bolivia10n3c_S_2, requerendo um 

tempo acima de 60 minutos para encontrar uma solução. 

 O Algoritmo Memético encontrou os melhores resultados dentre as 

abordagens meta-heurísticas em algumas instâncias, encontrando resultados 

iguais aos obtidos no algoritmo exato no caso das instâncias menores. O 

Algoritmo Colônia de Formigas implementado demonstrou que a estratégia 

abordada não é efetiva para o problema escolhido, portanto é importante que 

em trabalhos futuros sejam investigadas novas abordagens. Possivelmente 

isto ocorre pois quando o feromônio leva em consideração o tamanho do 

percurso entre as arestas, isso não necessariamente leva a uma boa solução. 

Pode-se, por exemplo, considerar uma instância em que uma solução possua 

na lista de visita das cidades o ótimo do caixeiro viajante para esta instância. 

Pode ocorrer de termos quase nenhum passageiro que se interesse em caronas 

neste percurso, e, portanto, como a ocupação do veículo seria baixa, e o seu 

valor pode ficar muito longe do ótimo. Esta peculiaridade nos leva a testar 

novas estratégias de otimização, como a utilizada no Algoritmo Memético, que 

considera no cruzamento indivíduos com base na sua adequação já 

preenchidas as caronas, e utilizando um procedimento de busca local que 

tenta encontrar candidatos com a maior possibilidade de preencher o veículo. 

Ainda assim, em muitas instâncias, não houve diferença significativa entre os 

resultados do Algoritmo Memético e o Genético. 

 A dificuldade em elaborar estratégias para a resolução deste problema 

está no fato de que qualquer alteração mínima no percurso do motorista pode 

acarretar grandes mudanças difíceis de prever na quantidade de passageiros 

que se interessam em embarcar no veículo. Integrar a otimização destes dois 
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aspectos que compõem a solução requer métodos sofisticados que vão além 

do que existe na literatura, e dada a possível aplicação prática do problema, 

um meio de soluciona-lo de maneira ótima e eficiente seria uma grande 

inovação na área de transportes urbanos, além de outras áreas que venham 

a ser relacionadas.  

 Trabalhos futuros envolvendo o PCV-MCa podem propor novas meta-

heurísticas e estratégias diferentes de otimização, experimentando novas 

formas de busca local que permitam uma convergência mais veloz e eficaz da 

solução em direção a valores menores. 
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