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Resumo  da  Dissertação  apresentada  a UFRN/PEP  como  parte  dos  requisitos 

necessarios para a obtenção do grau de Mestre em Ciências em Engenharia de 

Produção.

ALGORITMOS PARA O PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO DE UMA FACILIDADE 

COM DISTANCIAS LIMITADAS E RESTRIÇÕES DE ATENDIMENTO

ISAAC FRANCO FERNANDES

DEZEMBRO/2010

Orientador: Daniel Aloise 

Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção

O objetivo no problema de localização de uma facilidade com distâncias limitadas é 

minimizar a soma das distâncias da facilidade para seus clientes, porém com um 

limite em cada uma das distâncias onde, após esse limite,  o impacto na função 

objetivo torna-se constante. O problema tem aplicações em situações onde o serviço 

fornecido pela facilidade é indiferente depois de um limiar maximo (ex. localização 

de  um  corpo  de  bombeiros).  Nesta  dissertação,  são  propostos  algoritmos  de 

otimização global para o caso em que existem limites inferior e superior no numero 

de clientes atendidos.

Palavras  chave: Localização  de  facilidades.  Otimização  global.  Programação 

matematica.
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ALGORITHMS FOR LOCATING A FACILITY WITH LIMITED DISTANCES 

AND SIDE CONSTRAINTS
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Dissertation Supervisor: Daniel Aloise 

Program: Master of Science in Production Engineering

The objective in the facility location problem with limited distances is to minimize the 

sum of distance functions from the facility to the customers, but with a limit on each 

distance, after which the corresponding function becomes constant. The problem has 

applications in situations where the service provided by the facility is insensitive after 

a given threshold distance (eg. fire station location). In this work, we propose a global  

optimization algorithm for the case in which there are lower and upper limits on the 

numbers of customers that can be served.

Key words: Facility location. Global optimization. Mathematical programming.



“Tenho notado que mesmo as pessoas que afirmam 

que tudo é predestinado e que nada podemos fazer 

para muda-lo, olham antes de cruzar a estrada.”

Stephen Hawking

“Nós também demos um jeito nas coisas de modo 

que quase ninguém compreende a ciência e a 

tecnologia. 

Esta é uma receita para o desastre. 

Poderíamos conviver com isso por um tempo, mas 

mais cedo ou mais tarde essa mistura inflamavel de 

ignorância e poder vai explodir na nossa cara.”

Carl Sagan
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1. INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTO TEÓRICO

Tem sido  uma constante  em problemas reais  a  necessidade  de  se 

tomar uma decisão com relação a localização geografica de uma facilidade visando 

a minimização dos custos de atendimento e de serviço. Uma facilidade pode ser 

representada por uma escola, fabrica, uma antena, uma estação de tratamento ou 

qualquer outra instalação ativa que ficara em funcionamento por um certo tempo.

Tal problema tem sido sujeito de curiosidade científica ha muito tempo. 

Fermat,  no século XVII  propôs o seguinte problema:  dado três pontos no plano, 

encontre um quarto ponto tal que soma de sua distância para os três pontos dados 

seja mínima. Torricelli em 1647 provou que o círculo que circunscreve os triângulos 

equilateros construídos nos lados e definidos fora do dado triangulo interceptam no 

ponto ótimo procurado. Ver Figura 1-1.

Heinen aparentemente é o primeiro a provar que para um triângulo no 

qual  um dos ângulos é maior  ou igual  a 120 graus,  o  vértice associado a esse 

ângulo  é  o  ponto  de  minimização.  Maiores  detalhes  históricos  podem  ser 

encontrados em Drezner e Hamacher, 2001.
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Figura 1-1: Demonstração do problema de Torricelli em 1647
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Fermat_point

Em 1909, Alfred Weber, propôs uma generalização para o problema de 

Fermat. O problema classico de Weber pode ser formulado como: Dados pontos 

p1,... , pn∈ℝd , encontre um ponto x∈ℝd  minimizando a função

∑
i=1

n

wi .∥y− pi∥                                                                                 (1-1)

onde  wi são pesos e  ||.||  é a norma da distância Euclidiana no  Rd. O problema de 

Weber  é  convexo  com função  objetivo  não  diferenciavel  pois  a  localização  das 

facilidades podem coincidir com a localização de um ponto de atendimento.

O algoritmo iterativo  de Weiszfeld  (1937),  estendido para  assegurar 

convergência  mesmo se  uma iteração  coincide  com a  localização  de  um ponto 

(BRIMBERG  e  LOVE  1993),  é  o  método  mais  conhecido  para  se  resolver  o 

problema de Weber.

O problema de Weber pode ser estendido e generalizado em varios 
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aspectos visando adapta-lo para diferentes necessidades praticas. Seguem algumas 

possibilidades encontradas na literatura para generalização do problema de Weber:

1. Usar alguma outra distância ou norma no lugar da Euclidiana (FRANCIS, 

1972);

2. Trocar  o  w i por  uma  função  mais  geral  da  norma  (WENDELL  e 

HURTER JR., 1973);

3. Minimizar a soma do quadrado das distâncias Euclidianas (Problema do 

centro de gravidade) (EYSTER e WHITE, 1973);

4. Impor restrições em y (DANTZIG, 1974);

5. Localização ótima de mais de um ponto (FRANCIS e CABOT, 1972).

Com relação a generalização do tipo 1, a distância que se considera no 

problema de localização de facilidades em um plano, descreve a métrica utilizada 

para determinar o espaço entre dois pontos de interesse. Conforme ja mencionado 

podemos, por exemplo, utilizar a distância Euclidiana, definida por: 

d E  p1, p2= p1x− p2x
2 p1 y− p2 y

2                                             (1-2)

Uma outra distância comumente utilizada é a “Distância Manhattan”, 

também conhecida como “Distância L1”  ou “A métrica do Taxi”  (HANSEN.  et  al. 

1998), que define a distância entre dois pontos como soma das diferenças absolutas 

de suas coordenadas, sendo expressa por:

d M  p1, p2=∣p1x− p2x∣∣p1 y− p2 y∣                                                    (1-3)

A Figura 1-2 ilustra espacialmente as distância Euclidiana e Manhattan 

entre dois pontos em um plano. 
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Figura 1-2: Distâncias Euclidiana e Manhattan
Fonte: Do Autor

A generalização  que  considera  a  localização  simultânea  de  varias 

facilidades  é  denominada  como  problema  de  Weber  multi-facilidade  no  qual 

queremos localizar um conjunto de facilidades de modo a minimizar a soma das 

distâncias ponderadas de todos os pontos  de atendimento para suas facilidades 

mais  próximas  (DREZNER;  HAMACHER.  2001,  pag.  16).  O  problema  pode  ser 

formulado através da seguinte equação (KUENNE e SOLAND, 1972):

∑
j=i

k

∑
i=1

n

wi . zij .∥y j− pi∥

sujeito a

∑
j=1

k

zij=1∀ i=1,... , n

zij∈[0,1 ]∀ i=1,... , n ; j=1,... , k ,

                                                     (1-4)

onde k facilidades precisam ser localizadas para satisfazer a demanda de n pontos 

de atendimento; y j  se refere as coordenadas da j-ésima facilidade, ||.|| é a norma 

euclidiana dos pontos em seu argumento, w i  é a demanda, ou peso, do i-ésimo 

ponto de atendimento e zij  é a fração desta demanda que é satisfeita pela j-ézima 

facilidade. É facil ver que sempre na solução ótima zij∈{0,1} , ou seja, cada ponto 

de atendimento é atendido por uma unica facilidade.

Outro  problema  muito  estudado  na  literatura  é  o  problema  das  p-

medianas  (HANSEN,  et al, 1998)  onde um numero pré-definido de facilidades (p) 
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precisa ser localizado em um conjunto finito de localidades candidatas. Enquanto o 

problema das  p-medianas é  NP-arduo  (KARIV e  HAKIMI,  1979),  assim  como o 

problema multi-facilidade de Weber (MEGIDDO e SUPOWIT, 1984) (equação 1-4), o 

primeiro é aparentemente mais facil de se resolver de forma exata que o segundo. 

Em Hansen, et al. (1998), os autores propõem uma heurística em que num primeiro 

momento  o  problema de Weber  multi-facilidade é  aproximado por  meio  de uma 

solução  para  o  problema  das  p-medianas.  Em  seguida,  para  cada  conjunto  de 

pontos de atendimento atendidos por uma dada facilidade, o problema de Weber 

(com  uma  unica  facilidade)  é  resolvido  por  meio  da  heurística  de  Weiszfeld.  A 

solução  de  cada  uma  desses  subproblemas é  então  reunida  para  compor  uma 

solução heurística para o problema de Weber multi-facilidade.

1.2.  LOCALIZAÇÃO  DE  UMA  FACILIDADE  COM  DISTÂNCIAS 

LIMITADAS

Nesta dissertação são propostos algoritmos de otimização global para 

uma variante do problema de localização onde o serviço provido pela facilidade é 

insensível após uma distância limite. Este problema, proposto por Drezner, Mehrez e 

Wesolowski (1991) é denominado  problema de localização de uma facilidade com  

distâncias limitadas, sendo expresso matematicamente por:

min∑
i=1

n

w i .min {∥y− p i∥,i},                                                             (1-5)

onde  i  é a distância maxima associada com o ponto de atendimento  i,  para 

i=1,...,n. Desta forma, é possível verificar que se um ponto pi estiver a uma distância 

da facilidade maior do que i  então o modelo considera esta distância constante e 

igual a i .

Como exemplo de um problema de localização de uma facilidade com 

distâncias limitadas, podemos citar a localização de um corpo de bombeiros. Em um 

incêndio,  um certo  dano  ocorre  em uma  propriedade  localizada  em  p i ,  para 

i=1,...,n, a uma distância zero e vamos assumir que esse dano aumenta linearmente 
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com a distância da propriedade até ao corpo de bombeiros a ser localizado (variavel 

y), até um limite de λi, para o qual o dano é 100%. Assume-se que a proporção do 

dano a uma distância zero do corpo de bombeiros seja  ,  então a proporção do 

dano total é dado por:

1−∥p i− y∥/i  , se∥pi− y∥i

1, caso contrário.
                                        (1-6)

O problema que minimiza o dano total é então:

min∑
i=1

n

1−min {∥pi− y∥ ,i}/i                                            (1-7)

Na pratica,  no problema de localização de facilidades,  alguém deve 

tomar a decisão de onde instalar a mesma. As variantes do problema discutidas até 

então  somente  apresentam  como  variaveis  do  problema  as  distâncias  dos 

beneficiados até a facilidade. Entretanto, cada facilidade tem uma capacidade de 

atendimento particular, que é muito importante na decisão de sua construção, pois 

determina justamente se a mesma atendera todos aqueles beneficiados previstos ou 

se a quantidade de beneficiados em um determinado ponto justifica a instalação da 

facilidade nesse ponto.

1.3. OBJETIVOS

Esta  dissertação  tem  como  objetivo  geral  apresentar  uma  solução 

exata para a o problema de localização de uma facilidade com distâncias limitadas e 

restrições de atendimento,  sendo tais  restrições modeladas através de um limite 

inferior (L) e um limite superior (U), onde esses limites são justamente a quantidade 

mínima de beneficiados que a facilidade deve atender para ser instalada em um 

ponto e a quantidade maxima de beneficiados que a facilidade consegue atender. A 

partir deste momento no texto, os modelos matematicos e algoritmos apresentados 

não levam em conta a ponderação (w) dos pontos em termos de importância de 

atendimento. Essa simplificação do modelo não trazem perda de generalidade, uma 
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vez  que  todos  os  métodos  propostos  nessa  dissertação  são  facilmente 

generalizados para a versão ponderada do problema.

O problema de soma mínima com distâncias limitadas e restrições de 

atendimento pode ser expresso por:

min
y∈Y , v∈{0,1}n

∑
i=1

n

[i 1−vi ∥pi− y∥v i]

sujeito a :

L≤∑
i=1

n

vi≤U

∥pi− y∥vi≤i para i=1,... , n.

                                                  (1-8)

Notamos que  vi=1 , para i=1,...,n, na solução ótima somente se a distância do 

ponto de atendimento associado  pi  a facilidade localizada em  y for inferior (ou 

igual) a i . Caso contrario, vi=0 é preferível para a otimização do problema. O 

primeiro conjunto de restrições define limites  L e U no numero de variaveis 

vi que podem ser iguais a 1. O segundo conjunto de restrições garante que vi

pode ser igual a 1 apenas se a distância entre pi e a facilidade localizada em y for 

inferior a distância limite i . Isto evita a atribuição vi=1 apenas para satisfazer 

a  restrição  ∑
i=1

n

v i≥L .  Este  problema  não  pode  ser  abordade  diretamente  por 

MINLP solvers uma vez que o conjunto viavel é não-convexo.

Note que a função objetivo pode ser reescrita  de modo a retirar  da 

minimização seus termos constantes, podendo então ser expressa por:

∑
i=1

n

imin∑
i=1

n

∥pi− y∥−i vi                                                           (1-9)

Quanto aos objetivos específicos, podemos destacar:

a) Desenvolvimento de algoritmo de otimização global para o caso discreto, 

onde  a  localização  geografica  da  facilidade  esta  restrita  a  um  conjunto 

conhecido e finito de localidades.

b) Desenvolvimento  de  algoritmos  de  otimização  global  para  o  caso 

contínuo,  onde  a  localização  geografica  da  facilidade  pode  acontecer  em 
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qualquer lugar do plano.

c) Analisar os principais fatores e parâmetros envolvidos na performance 

dos algoritmos propostos.

d) Realizar experimentos computacionais em diferentes cenarios, visando a 

simular situações reais.

Até onde sabemos, esta é a primeira vez que algoritmos exatos são 

propostos para a localização de uma facilidade no plano com distâncias limitadas e 

restrições de atendimento.

Esta  dissertação  esta  organizada  da  seguinte  forma.  O capítulo  2 

apresenta  o problema de localização de facilidades no seu caso discreto,  assim 

como algoritmos exatos para sua resolução. No capítulo 3 são propostos algoritmos 

de  otimização  global  para  a  versão  contínua  do  problema.  No  capítulo  4  os 

resultados  computacionais  são  reportados  e  analisados.  Finalmente,  no  ultimo 

capítulo, são apresentadas as conclusões do trabalho.
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2. ALGORITMO EXATO PARA O CASO DISCRETO DO PROBLEMA 

DE LOCALIZAÇÃO

No caso discreto do problema de localização de uma facilidade com 

distâncias  limitadas  e  restrição  de  atendimento,  as  mesmas  tem sua  instalação 

limitada a um conjunto finito e conhecido de localidades. Nesse caso, o problema 

passa  a  ter  uma  complexidade  significativamente  menor  pois  o  numero  de 

localidades potenciais é conhecido no plano.

Ao trabalhar  no  caso discreto  com um conjunto  finito  de  potenciais 

locais de instalação da facilidade, o problema torna-se independente da distância 

utilizada, sendo toda informação descrito através de uma matriz de distâncias, sem 

restrições de como esta foi gerada. De fato, como veremos a seguir, o algoritmo 

proposto tem como entrada uma matriz de distâncias e não as coordenadas dos 

pontos de atendimento no plano.

Além disso,  o  algoritmo recebe como entrada o vetor  de distâncias 

maximas  de  atendimento  (λ)  para  cada  ponto  de  atendimento,  podendo  estes 

valores serem distintos entre si.  Um exemplo do caso onde os beneficiados tem 

distâncias  maximas  de  atendimento  diferentes  é  na  instalação  de  um corpo  de 

bombeiros.  Uma  residência  de  um  piso  pode  passar,  digamos,  10  minutos  em 

chamas e ainda ser atendida com algum sucesso, enquanto um prédio e 10 andares 

pode passar até 30 minutos em chamas e ainda ter um atendimento que o salva de 

maneira aceitavel.

Finalmente,  o  algoritmo  recebe  ainda  como  entrada  dois  valores 

inteiros para os limites superior e inferior, determinando o maximo e mínimo numero 

de beneficiados que uma facilidade deve atender de acordo com sua capacidade. 

No nosso exemplo do corpo de bombeiros uma restrição de atendimento superior 

igual a 20 e inferior igual a 5, significa que no processo decisório considera-se que 

um determinado corpo de bombeiro não é justificavel que atenda atende mais que 

20 e não menos que 5 beneficiados.

O  Algoritmo  1  cumpre  as  restrições  de  atendimento  e  distâncias 

limitadas  e  minimiza  a  soma das  distâncias  de atendimento  no caso em que  a 

facilidade só pode ser instalada em um numero finito de localidades no plano. As 
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linhas  de  1  a  6  são  iniciadas  as  variaveis  que  configuram  uma  instancia  do 

problema,  e nas linhas 7 e 8 são criadas duas variaveis para guardar a melhor 

solução (seu valor e seu índice). O laço principal que vai da linha 9 até a linha 23  

calcula em cada iteração o custo de se instalar a facilidade em cada local candidato. 

Dado um local  candidato  f,  a  linha 10 seleciona,  no  conjunto  PA,  os  pontos  de 

atendimento passíveis de serem atendidos caso a facilidade seja instalada em  f. 

Caso  a  cardinalidade  de  PA seja  superior  a  L (Teste  lógico  da  linha  11),  os 

elementos de PA são ordenados de forma crescente em função da diferença de suas 

distâncias para f e suas respectivas distâncias maximas de atendimento. O custo da 

solução analisada na iteração corrente é inicializado na linha 13. O laço das linhas 

15 a  17 é  iterado até  que tenhamos considerado todos  os  pontos  passíveis  de 

atendimento em  PA ou tenhamos atingindo o limite superior  U,  o que for menor, 

definido na linha 14. Note que o custo dessa solução é sempre negativo em virtude 

da  definição  de  PA e  da  otimização  do  segundo  termo  da  equação  1-9,  que 

desconsidera o termo constante ∑
i=1

n

i . Nas linhas da 18 até a 21 atualizamos a 

melhor  solução  com  a  solução  da  iteração  investigada  se  esta  for  melhor.  O 

algoritmo  tem  como  saída  o  custo  da  melhor  solução  encontrada,  corrigido 

somando-se o termo constante na linha 24,  e o índice correspondente a melhor 

posição para a instalação da facilidade.
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Algoritmo 1: Algoritmo para problema discreto

Fonte: Do Autor

O algoritmo proposto é polinomial, sendo sua complexidade avaliada 

observando a estrutura do mesmo. O laço das linha 9 a 23 é executado para cada 

local candidato para instalação da facilidade  (O(|F|)). A construção do conjunto  PA 

na linha 10 é de tempo  O(|I|) pois todos os pontos de atendimento são avaliadas 

quanto a sua pertinência em PA. A operação de ordenação dos elementos de PA na 

linha 11 é de tempo  O(|I| * Log(|I|)) sendo essa a operação mais custosa do laço 

principal. Consequentemente a complexidade final do algoritmo é O(|F| * |I| * Log(|

I|)). A otimalidade do algoritmo é garantida pela prova a seguir.

Proposição 1 O algoritmo 1 encontra a solução ótima para o problema 

discreto de localização de uma facilidade com distâncias limitadas e restrições de 

atendimento.

//ENTRADA 
 1. F = Locais candidatos para instalação
 2. I = Pontos de atendimento
 3. D = Matriz de distâncias |F| x |I|
 4. λ = Vetor de tamanho |I| com as distâncias maximas de atendimento par cada ponto
 5. U = Limite superior de atendimento
 6. L = Limite inferior de atendimento
 7. CustoSol = 0
 8. SolPontoIndice = -1
 9. Para cada f em F

10. Seja PA={i∈ I | D f i≤i}
11. Se |PA| >= L
12. Ordenar de forma crescente os elementos de PA em função da diferença  
entre sua distância para f e sua distância maxima de atendimento
13. CustoSolAtual = 0

14. =min{|PA | ,U }

15. Para j=1  até 
16. CustoSolAtual−CustoSolAtualD f PA[ j ]−PA [ j ]
17. Fim
18. Se CustoSolAtual < CustoSol
19. CustoSol =  CustoSolAtual
20. SolPontoIndice = f
21. Fim
22. Fim
23. Fim

24. CustoSol =  CustoSol + ∑
i=1

n

i

//SAÍDA
CustoSol = Custo da melhor solução encontrada
SolPontoIndice = Indice da melhor posição para instalação da facilidade.

O(|F|)

O(|I| * Log(|I|))

O(|I|)

O(|I|)
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Prova: Suponha o local ótimo f* para instalação da facilidade.

O  Algoritmo  1  seleciona  os   primeiros  elementos  de  PA onde 

=min{∣PA∣,U } . Esses elementos  i=1,... , são ordenados segundo o critério 

D
f * i
−i≤0 .

Vamos  assumir  a  solução  ótima  v* correspondente  aos  elementos 

atendidos por  f* respeitando  L≤∑
i=1

n

vi
*≤U . Temos que vi

*=1 , caso a facilidade 

em  f* considere na função objetivo o termo  D f * i−i , e  v i
*=0 caso este termo 

seja i .

Denotemos V ={i |v i
*=1} . Analisemos dois casos.

1º) ∣V∣

Se =| PA | , podemos tomar um elemento i ' '∈PAe i '∉V para que 

vi '
* =1 .  Desta  forma,  temos  uma  solução  resultante  melhor  do  que  a  solução 

cassumida anteriormente como ótima (contradição).

2º) ∣V∣

Se  =U e∣V ∣ , a solução assumida como ótima é inviavel. Caso 

contrario, se =∣PA∣ , existe um elemento em V que não pertence a PA. Portanto, 

este elemento  i'' pode ser retirado da solução ( v i ' '
* =0 )  de forma a obter  uma 

solução melhor do que a ótima (contradição).

Logo,  ∣V∣= .  Precisamos  ainda  provar  que  os  elementos  de  V 

correspondem  aos   primeiros  elementos  de  PA.  Suponha  que  isto  não  seja 

verdade; existe um elemento i1 entre os  primeiros de PA que não esta em V, e 

logicamente, dado que ∣V∣= , existe um elemento i2 em V que não esta entre os 

 primeiros elementos de  PA.  Portanto,  V não é ótimo,  pois  poderíamos fazer 

vi1
* =1e vi2

* =0 , melhorando o custo da solução (contradição).

Portanto, provamos que o Algoritmo 1 é exato.
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3. ALGORITMO EXATO PARA CASO CONTÍNUO DO PROBLEMA DE 

LOCALIZAÇÃO

Na versão contínua do problema de localização de uma facilidade com 

distâncias  limitadas  e  restrições  de  atendimento,  os  possíveis  pontos  para  a 

instalação  da  facilidade  são  infinitos  no  plano.  Para  solucionar  esse  problema, 

poderíamos  ter  um algoritmo  para  gerar  incrementalmente  pontos  de  instalação 

candidatos dentro de todo o plano e a cada passo testar cada um deles com relação 

a sua viabilidade e em seguida o classificar com relação ao custo.

Esse  foi  o  método  utilizado  no  algoritmo  que  solucionava  o  caso 

discreto  do  problema.  A dificuldade desse  método  no  caso  contínuo  é  que  seu 

primeiro passo tem um universo muito vasto, infinito.

Para  termos  uma  solução  mais  eficiente  para  esse  problema  de 

minimização,  precisamos  agir  no  intuito  de  diminuir  a  dimensão  do  problema 

utilizando técnicas que visam reduzir o espaço de solução e restringir ao maximo os 

candidatos antes de visita-los e avalia-los.

Como  ja  visto  anteriormente  o  problema  de  soma  mínima  com 

distâncias limitadas e restrições de atendimento pode ser expresso por:

min
y∈Y , v∈{0,1}n

∑
i=1

n

[i 1−vi∥p i− y∥vi]

sujeito a :
∥pi− y∥v i≤i parai=1,... , n

L≤∑
i=1

n

v i≤U

                                                  (3-1)

Em particular no espaço contínuo Y =R2 . Esse problema não pode 

ser abordado diretamente por programação não linear inteira-mista pois o conjunto 

de soluções viaveis é não-convexo (MACULAN; et al, 2000) .

Da formulação acima temos que para uma dada localização yv, vi pode 

ser igual a 1 somente se  ||pi – yv||  <= λi,  e a 0 caso contrario. Quando a norma 

Euclidiana é usada, isso é geometricamente equivalente no plano para a condição 

em que  vi = 1 se  yv pertence a um disco de raio  λi com o centro em pi, e 0 caso 
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contrario.  Analogamente, se a norma Manhattan é utilizada, isso é equivalente a 

condição em que vi pode ser igual a 1 se yv pertence a um quadrado rotacionado a 

45 graus com a diagonal 2λi centralizado em pi, e 0 caso contrario.

Um  algoritmo  branch-and-bound  baseado  no  vetor  v consideraria 

implicitamente  todos  os  subproblemas  gerados  pela  ramificação  em  variaveis 

binarias vi para i = 1,...,n ao mesmo tempo adicionando as restrições ||pi – yv|| <= λi, 

e ||pi – yv|| >= λi,  aos subproblemas resultantes. Entretanto, esses subproblemas são 

difíceis  de  resolver  (DREZNER;  MEHREZ;  WESOLOWSKY,  1991). Outra 

possibilidade é a de focar em componentes  vi de  v que podem ser iguais a 1 ao 

mesmo tempo.  Quando  usamos  distâncias  Euclidianas,  esses  componentes  são 

diretamente associados a regiões convexas geradas por interseção de discos.

Na Figura 3-1  observe os círculos que representam os beneficiados 

(p1, p2, p3, p4, p5, p6 e p7) cada um com seu raio  λi respectivo, além de alguns 

pontos candidatos a localização da facilidade (l1, l2, l3, l4).

Figura 3-1: Regiões de atendimento representada por intersecção de círculos.
Fonte: Do Autor

Nesse caso específico os pontos candidatos avaliados podem atender 

os pontos de atendimento conforme a Tabela 3-1.



29

Tabela 3-1: Possibilidade de atendimento de pontos do exemplo

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 Total

l1 * * * * - - - 4

l2 * - * * - - - 3

l3 - - - - * * - 2

l4 - - - - - - - 0

Fonte: Do Autor

Se  nesse  problema  a  restrição  de  limite  inferior  e  superior  de 

atendimento fossem 2 e 3 respectivamente, somente os candidatos I1, I2 e I3 seriam 

viaveis. O I4 não seria considerado por não poder atender nenhum ponto. Devemos 

observar que o I1 tem 4 possíveis pontos beneficiados, porém somente 3 serão 

considerados  no  calculo  do  custo  da  solução  pois  esse  é  o  limite  superior  da 

atendimento da facilidade.

Daqui, podemos resolver o problema geral resolvendo subproblemas 

do seguinte tipo:

min
y∈R

2
, v∈{0,1}∣S∣

∑
i∈S

∥p i− y∥−i v i

sujeito a :
∥pi− y∥v i≤i para∀ i∈S

L≤∑
i∈S

v i≤U ,

                                                        (3-2)

onde  S⊆{1,2 , ... , n}  é  um conjunto  não  vazio.  Cada  um dos  subproblemas  é 

associado a uma região distinta no plano. Por exemplo, temos um subproblema com 

S = {1, 2, 3} para a região I1.  O numero dessas regiões foi  provado ser limitado 

polinomialmente em Aloise, et al. (2010) e Drezner, Mehrez, Wesolowsky. (1991).

Para facilitar a resolução dos subproblemas gerados, uma vez que seu 

conjunto  de  solução  não  é  convexo,  eles  foram  reformulados  de  forma  exata 

(seguindo a metodologia apresentada por Liberti (2009)) como a seguir:
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PR
min∑

i∈S

wi

sujeito a :
wi1−vi i≥∥p i− y∥−i ∀ i∈S PR−1
wivii≥0 ∀ i∈S PR−2
∥pi− y∥≤i ∀ i∈S PR−3
L≤∑

i∈S

v i≤U

v i∈{0,1} ∀ i∈S PR−4
wi∈[−i ,0] ∀ i∈S PR−5
y∈R2

                         (3-3)

as variaveis  wi para i=1,...,n representam na função objetivo as distâncias a serem 

consideradas entre os pontos  pi e a facilidade a ser instalada em  y. As restrições 

PR-1 e  PR-2 agem conjuntamente no sentido de que os valores das variaveis no 

modelo  sejam bem  definidos.  Se  vi=1 em  PR-1,  esta  restrição  é  ativada.  Caso 

contrario, levando em conta que vi = 0, PR-2 é ativada, uma vez que ∥pi− y∥−2i

é certamente negativo, dado que os limites de atendimento λ são sempre positivos. 

Note que  PR é um problema cujo conjunto de soluções viaveis é convexo, o que 

facilita sua resolução.

Para distâncias Manhattan, PR é um problema de programação inteira 

mista (MIP),  enquanto para distâncias Euclidianas ele ainda não é diferenciavel. 

Particularmente, se distâncias Euclidianas quadraticas são usadas, então PR é um 

MINLP  convexo  para  o  qual  existem  algoritmos  eficientes  de  resolução  exata 

(BONAMI; LEE, 2007 e LEYFFER, 1999).

A proposta desse trabalho é definir um algoritmo onde em seu primeiro 

momento, como ja dito, fosse realizada uma redução do espaço de solução para que 

candidatos como o L4 não fossem considerados nem, portanto, avaliados. 

O  Algoritmo  2  enumera  os  conjuntos  correspondentes  as  regiões 

delimitadas por  figuras convexas (i.e.,  quadrados rotacionados quando distâncias 

Manhattan  são  usadas,  discos  quando  distâncias  Euclidianas  são usadas).  Este 

algoritmo executa em O n2  onde   é o tempo requerido para resolver cada 

subproblema nos passos 4 e 7. Temos subproblemas MIP para distâncias Manhattan 

e  subproblemas  de  Weber  com  restrições  de  atendimento  para  distâncias 
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Euclidianas.

Algoritmo 2: Algoritmo para problema contínuo

1. Enumere todas os pontos de interseção das figuras convexas no plano 

assim como todas as figuras convexas cujos limites não intersectam com os 

limites de nenhuma outra. Faça L1 e L2 serem as listas correspondentes.

2. Para cada ponto de interseção  p∈L1  definido pela interseção de 

figuras convexas centradas nos pontos p i e p j , encontre o conjunto S de 

todo k formado por todo k onde k≠i , j e∥pk− p∥≤k  .

3. Considere os quatro conjuntos: S, S ∪ {i}, S ∪ {j}, and S ∪ {i, j}.

4. Para  cada  um  desses  conjuntos,  resolva  o  subproblema  (PR) 

associado se o tamanho desse conjunto é maior que L.

5. Atualize a melhor solução se uma melhor for encontrada.

6. Para cada figura convexa em L2 encontre o conjunto  S composto de 

seu próprio índice e o índice de todas as figuras convexas que o contém.

7. Resolva subproblemas (PR) definidos por cada S, caso |S| maior que 

L.

8. Atualize a melhor solução se uma melhor for encontrada.
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4 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

4.1 INSTÂNCIAS GERADAS

A fim de testar os algoritmos propostos nesse trabalho foram geradas 

instâncias do problema utilizando distâncias Manhattan entre os pontos de interesse. 

Na distância Manhattan a area coberta com seus limites equidistantes do seu centro 

gera um quadrado no lugar de um círculo como na distância Euclidiana. Metade da 

diagonal  desse  quadrado  representa  a  distância  em questão.  Na  representação 

tradicional  da  distância  Manhattan,  esses  quadrados  são  ilustrados  com  uma 

rotação de 45 graus.

Dado um ponto no plano, a  Figura 4-1  ilustra a região sobre a qual, 

caso outro ponto esteja situado, existira uma interseção de regiões de atendimento.

Figura 4-1: Área livre de interseção com a região de atendimento centrada no ponto P.
Fonte: Do autor

A area desta região é A p=4 l2=82 . Desta forma, a probabilidade γ 

de que uma região quadrada inserida em uma plano com area At não intersecte 

l

l

l/2

l/2

l/2
λ

l/2

p
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nenhuma das outras  “n”  regiões quadradas uniformemente  distribuídas no plano 

pode ser expresso como: 

=At−Ap/At 
n−1                                                                         (4-1)

Por  meio  da  equação  4-1  podemos  gerar  instâncias  controlando  a 

probabilidade de sobreposições das regiões de atendimento dos pontos em função 

de suas distâncias maximas  .

Num semi-plano de tamanho 1000x1000 a Tabela 4-1 mostra o valor da 

distância maxima    para uma dada probabilidade  γ de interseção e uma dada 

quantidade  de  locais  de  atendimento  n.  Utilizou-se  o  GNU  Octave  3.2.3  para 

encontrar a raiz da equação 4-1 correspondente ao valor da distância maxima em 

função da probabilidade P desejada.

Tabela 4-1: Distâncias máximas de atendimento para as instâncias geradas

n=10 n=100 n=1000

P1 = 1% 223.75 75.37 23.97

P2 = 0.1% 258.81 91.78 29.34

P3 = 0.01% 282.98 105.38 33.87

Fonte: do autor

O  gerador  de  instâncias  pseudo-aleatórias  foi  desenvolvido  na 

linguagem de programação Ruby.  Em nosso primeiro conjunto  de instâncias,  as 

distâncias  maximas  são  iguais  para  todos  os  pontos  de  atendimento,  além  de 

considerarmos, para o caso discreto, que os locais candidatos para a instalação da 

facilidade  coincidem  com  os  pontos  beneficiados.  No  total  foram  geradas  9 

instâncias,  fazendo  variar  o  numero  de  pontos  n=10,100,1000  e  as  distâncias 

maximas de atendimento.  Instâncias com o mesmo numero de pontos mas com 

diferentes  distâncias  maximas  são  idênticas  com  relação  as  coordenadas  dos 

pontos gerados.

As  instâncias  geradas  encontram-se  disponíveis  no  endereço 

http://syncsistemas.com/~isaac/dissertacao/instancias.tgz. As instâncias criadas são 

as mesmas para o caso discreto e contínuo.



34

4.2. RESULTADOS COMPUTACIONAIS

Foi utilizado a linguagem C e o compilador GCC versão 4.2.1 para a 

implementação dos algoritmos propostos nesse trabalho. A plataforma de execução 

foi um MacBook Pro Intel Core 2 Duo de 2,4 Ghz e 64 bits com 3GB de RAM e com 

o sistema operacional Mac OS X Snow Leopard 10.6.4.

As Tabelas 4-2 e 4-3 apresentam os resultados computacionais para as 

instâncias do caso discreto e contínuo, respectivamente. A primeira coluna da Tabela 

refere-se ao identificador da instância. A nomenclatura utilizada no identificador da 

instância  é:  <tipo_do_problema>_<#_de_pontos>_<probabilidade_γ>,  onde 

<tipo_do_problema>='discreto'  ou 'continuo'.  A segunda coluna se refere ao limite 

inferior  L imposto  como  restrição  de  atendimento.  Para  as  instâncias  testadas 

consideramos o limite de atendimento superior U sendo duas vezes o valor de L. A 

terceira coluna refere-se ao custo da solução ótima obtida. A quarta coluna refere-se 

ao tempo computacional gasto (em segundos). Uma quinta coluna é apresentada na 

Tabela  4-3  para  as  instâncias  do  caso  contínuo,  ela  se  refere  ao  numero  de 

subproblemas resolvidos por meio do CPLEX versão 12.1.0.

Tabela 4-2: Resultados do caso discreto

ID Lower Bound Custo Tempo (s)

discreto_10_1 2 1859,032 0.011s

discreto_10_01 2 2078,328 0.011s

discreto_10_001 2 2223,348 0.011s

discreto_100_1 4 7355,997 0.042s

discreto_100_01 4 8929,776 0.056s

discreto_100_001 4 10209,324 0.049s

discreto_1000_1 6 23890,289 2.838s

discreto_1000_01 6 29226,461 2.880s

discreto_1000_001 6 33724,593 2.874s
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Tabela 4-3 : Resultados do caso contínuo

ID Lower Bound Custo Tempo (s) Subproblemas

continuo_10_1 2 1826,980 0.350s 62

continuo_10_01 2 2071,400 0.410s 64

continuo_10_001 2 2223,348 0.504s 91

continuo_100_1 4 7355,997 0.900s 170

continuo_100_01 4 8919,205 4.960s 466

continuo_100_001 4 10201,842 16.161s 1057

continuo_1000_1 6 23889,898 1.892s 208

continuo_1000_01 6 29222,294 10.165s 1102

continuo_1000_001 6 33721,647 50.243s 4168

Com  base  nos  dados  das  Tabelas  4-2  e  4-3  pode-se  chegar  as 

seguintes conclusões para os casos discreto e contínuo:

• Ao se aumentar as distâncias maximas de uma instância, o custo de sua 

solução  ótima  aumenta.  Suponha  um cenario  1  para  o  qual  as  distâncias 

maximas utilizadas valem 1 . Considere uma solução viavel desse cenario. 

Para  os  pontos  fora  da  região  de  atendimento  da  facilidade,  o  termo 

correspondente somado na função objetivo vale 1 , e para os pontos p i  

para  os  quais  v i=1  o  termo  correspondente  na  função  objetivo  vale  a 

distância entre o ponto e a facilidade instalada. Suponha agora que a distância 

maxima  seja  aumentada  para  21 .  Neste  novo  cenario  esta  mesma 

solução continua sendo viavel,  porém com maior  custo,  uma vez que para 

todos os termos i=1,...,n para o qual vi=0 a contribuição associada na função 

objetivo  torna-se  2≥i .  Para  os  termos  i para  os  quais   o  valor  da 

contribuição  associada  na  função  objetivo  (i.e.,  ∥pi− y∥1 )  permanece 

inalterado. No entanto, se duas instâncias compartilham o mesmo conjunto de 

pontos,  nós  não  podemos afirmar  que  aquela  com o maior  valor  limite  de 

distância  possui  uma  solução  ótima  com  maior  valor.  Por  exemplo,  se  a 

solução ótima da instância continuo_10_01 ( =258,81 )  não for  viavel  na 

instância  continuo_10_1  ( =223,75 )  seu  valor  pode  ser  menor  do  que 

aquele da solução ótima de continuo_10_1 (o caso trivial é um problema de 
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localização inviavel com 1 que se torna viavel com 21 ).

• As soluções ótimas do caso contínuo nunca são de custo superior as 

soluções  ótimas  do  caso  discreto,  uma  vez  que  o  caso  contínuo  é  uma 

relaxação do caso discreto.

• Os tempos de execução do algoritmo no caso discreto são muito baixos 

mesmo  para  instâncias  com  1000  pontos.  De  fato,  o  Algoritmo  1  possui 

complexidade O n2∗log n , uma vez que nas instâncias testadas os pontos 

de atendimento são justamente os candidatos para instalação da facilidade (F 

= I).

• Os  tempos  de  execução  do  caso  contínuo  são  proporcionais  a 

quantidade de subproblemas. Ao aumentarmos o valor das distâncias maximas 

 ,  mais regiões de interseção são provavelmente formadas,  aumentando 

assim o numero de subproblemas.

Além disso pode-se avaliar a influência do limite inferior L no tempo de 

execução dos algoritmos. Para isso, uma série de experimentos foi realizada com o 

algoritmo do caso contínuo na instância  continuo_1000_001, fazendo-se variar  o 

valor de  L, mantendo o valor de  U constante (igual a  n). O grafico da Figura 4-2 

mostra que a medida que o valor de L aumenta, o tempo computacional do algoritmo 

diminui.  Isto  é  explicado  pelo  fato  de  que  quando aumentamos  L diminuímos o 

numero de regiões viaveis correspondentes a subproblemas resolvidos. Os numeros 

indicados nos pontos da curva ilustrada se referem ao numero de subproblemas 

resolvidos pelo algoritmo do caso continuo para cada valor de L testado.
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Figura 4-2: Tempo computacional do Algoritmo 2 em função do parâmetro L
Fonte: Do Autor.

Do ponto de vista da estrutura da solução ótima, as Figuras 4-3 e 4-4 

mostram que a localização ótima da facilidade, tanto no caso contínuo quanto no 

discreto, pode sofrer um deslocamento consideravel ao aumentarmos os valores das 

distâncias maximas. Em particular a Figura 4-3 mostra este deslocamento para as 

instâncias discreto_100_1, discreto_100_01, discreto_100_001, enquanto a Figura 

4-4 mostra o deslocamento para as instâncias do caso contínuo.

A Figura  4-5 ilustra,  para  as  instâncias  discreto_100_01  e 

continuo_100_01,  como  o  deslocamento  da  facilidade  ótima  também  pode  ser 

consideravel quando analisamos as versões discreta e contínua do problema.
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Figura 4-3: Solução ótima para as instâncias discreto_100_1,  discreto_100_01, 
discreto_100_001. 

Fonte: Do Autor
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Figura 4-4: Solução ótima para as instâncias continuo_100_1, continuo_100_01, 
continuo_100_001. 

Fonte: Do Autor
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Figura 4-5: Soluções ótimas do caso discreto e contínuo nas instancias discreto_100_01 e 
continuo_100_01
Fonte: Do Autor
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CONCLUSÕES

A  restrição  de  atendimento  proposta  nesse  trabalho  adiciona  ao 

trabalho de Drezner, Mehrez e Wesolowsky (1991) uma característica de limites de 

atendimento que pode representar em situações reais restrições de prestação de um 

serviço ou de justificativa para a instalação de uma facilidade. Até onde sabemos 

não existe um trabalho que apresenta uma solução exata para esse problema.

No capítulo 2 foi proposto um algoritmo polinomial para o caso em que 

a  decisão de onde localizar  uma facilidade esta  limitada a  um numero finito  de 

potenciais  localidades.  Resultados  computacionais  mostraram que  o  algoritmo  é 

bastante  escalavel,  podendo  apresentar  resultados  ótimos  para  instâncias  com 

milhares  de  pontos  de  atendimento.  A performance  do  algoritmo  é  sensível  ao 

numero de interseções entre as zonas de atendimento e a quantidade de potenciais 

localidades. É importante ressaltar que o algoritmo independe do tipo de distância 

adotada na descrição da instância.

O capítulo 3 fornece um modelo de programação matematica para o 

caso de localização de uma facilidade no plano de maneira contínua, isto é, no caso 

onde a facilidade pode ser instalada em qualquer lugar do plano. Primeiramente 

mostramos que essa escolha esta limitada a um conjunto de regiões do plano que 

pode  ser  enumerada  em  tempo  polinomial.  Em  seguida,  foi  proposta  uma 

reformulação  do  problema  como  um  problema  de  programação  não  linear  em 

variaveis inteiras, cuja resolução pode ser feita em alguns casos por meio de solvers 

comerciais (Ex. com distâncias Manhattan). Finalmente um algoritmo de otimização 

global é proposto para a resolução do problema.

Os  algoritmos  apresentados  nesse  trabalho  podem  ser  facilmente 

adaptados para casos onde os beneficiados tem pesos diferentes para atendimento 

ou para o caso onde se quer ter controle sobre o balanceamento de importância 

entre  atender  mais  beneficiados  ou  percorrer  menos  distâncias.  Além  disso, 

podemos  apontar  como  perspectiva  futura  do  trabalho,  a  implementação  de 

algoritmos  paralelos.  Isto  pode  ser  feito  com  facilidade  ja  que  os  algoritmos 

propostos avaliam subproblemas sem nenhuma interdependência.
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