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RESUMO 
 
 

SILVA, Paulo Henrique Asconavieta da. O Problema do Caixeiro Alugador: 
Um Estudo Algorítmico. 2011. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) 
– Programa de Pós-Graduação em Sistema e Computação, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 

 
 

O Problema do Caixeiro Alugador (CaRS) é uma variante ainda não descrita na 
literatura do clássico Problema do Caixeiro Viajante onde o tradicional tour de  
visitas do caixeiro pode ser decomposto em caminhos contíguos e que podem 
ser realizados em diferentes carros alugados. O problema consiste em 
determinar o ciclo hamiltoniano que resulte em um custo final mínimo, 
considerando o custo da rota adicionado ao custo de uma provável penalização 
paga em cada troca de veículos na rota, penalização devida ao retorno do 
carro descartado até a sua cidade base. Sem perda para a generalidade do 
caso, os custos do aluguel do carro podem ser considerados embutidos nos 
custos da rota do carro. O presente trabalho introduz o problema geral e o 
exemplifica, caracterizando igualmente algumas variantes associadas. Uma 
análise geral da complexidade desse problema combinatório é descrita, 
visando justificar sua classificação na classe NP-difícil. Um banco de instâncias 
para o problema é apresentado, descrevendo-se a metodologia de sua 
constituição. O problema proposto também é objeto de um estudo algorítmico 
experimental baseado na aplicação de seis metaheurísticas de solução, 
representando adaptações do melhor do estado da arte em programação 
heurística. Novas vizinhanças, procedimentos construtivos, operadores de 
busca, agentes evolucionários, cooperação por multiferomônios, são criados 
para o caso. Experimentos computacionais comparativos e testes de 
desempenho são realizados sobre uma amostra de 60 instâncias, visando 
oferecer um algoritmo de solução competitivo para o problema. Conclui-se pela 
vantagem do algoritmo transgenético em todos os conjuntos de instâncias. 

 

 

Palavras-Chave: O Problema do Caixeiro Alugador. Metaheurísticas. 
GRASP/VND. Colônia de Formigas. Computação 
Evolucionária. Algoritmo Memético. Transgenética 
Computacional.  

 

 

  



 
ABSTRACT 

 
 

SILVA, Paulo Henrique Asconavieta da. O Problema do Caixeiro Alugador: 
Um Estudo Algorítmico. 2011. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) 
– Programa de Pós-Graduação em Sistema e Computação, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 
 
 
The Car Rental Salesman Problem (CaRS) is a variant of the classical 
Traveling Salesman Problem which was not described in the literature where a 
tour of visits can be decomposed into contiguous paths that may be performed 
in different rental cars. The aim is to determine the Hamiltonian cycle that 
results in a final minimum cost, considering the cost of the route added to the 
cost of an expected penalty paid for each exchange of vehicles on the route. 
This penalty is due to the return of the car dropped to the base. This paper 
introduces the general problem and illustrates some examples, also featuring 
some of its associated variants. An overview of the complexity of this 
combinatorial problem is also outlined, to justify their classification in the NP-
hard class. A database of instances for the problem is presented, describing the 
methodology of its constitution. The presented problem is also the subject of a 
study based on experimental algorithmic implementation of six metaheuristic 
solutions, representing adaptations of the best of state-of-the-art heuristic 
programming. New neighborhoods, construction procedures, search operators, 
evolutionary agents, cooperation by multi-pheromone are created for this 
problem. Furtermore, computational experiments and comparative performance 
tests are conducted on a sample of 60 instances of the created database, 
aiming to offer a algorithm with an efficient solution for this problem. These 
results will illustrate the best performance reached by the transgenetic algorithm 
in all instances of the dataset. 

 
 
 

Keywords: The Car Rental Salesman Problem. Metaheuristics. GRASP/VND. 
Ant Colony. Evolutionary Computation. Memetic Algorithm. 
Computational Transgenic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade humana é uma realização evolucionária e complexa, e 
sua compreensão tem sido objeto de pesquisa desde a antiguidade. Na 
impossibilidade de lidar diretamente com as complexidades do mundo que o 
cerca, o homem tem se mostrado cada vez mais hábil na criação de metáforas 
para a representação e solução de sua relação com esse mesmo mundo 
(GOLDBARG & LUNA, 2005). 

Este processo de estruturação de visões da realidade é 
fundamentalmente um fenômeno de modelagem. Lidando com o concreto ou 
abordando o imaginário, a mente do homem trabalha com estruturas de 
“substituição” que visam facilitar o raciocínio. Conforme Goldbarg & Luna 
(2005), os modelos são representações simplificadas da realidade que 
preservam, para determinadas situações e enfoques, uma equivalência 
adequada. 

A utilização de modelos permite a “experimentação”, o que significa 
que uma decisão pode ser mais bem avaliada e testada antes de efetivamente 
implementada. A economia de recursos e a experiência adquirida advindas da 
experimentação, por si só, justificam o conhecimento e utilização de processos 
de modelagens (ANDRADE, 1989). 

Os modelos têm sido empregados em processos de solução de 
problemas da vida real em diversas áreas do conhecimento humano a fim de 
prever e explicar fenômenos com alto grau de precisão. Conforme Ackroff 
(1977) a razão disso é que, embora seja necessário um grande número de 
variáveis para prever um fenômeno com exatidão perfeita, um pequeno número 
de variáveis explica geralmente a maior parte dele. 

Exemplificando um modelo de grande aplicação prática utilizado na 
resolução de problemas de roteamento, cita-se o Problema do Caixeiro 
Viajante (PCV). O PCV é um dos clássicos problemas da otimização 
combinatória, consistindo em determinar em um grafo ponderado G=(N, M) 
onde N={1,...,n} representa o conjunto de vértices do grafo e M={1,...,m} o 
conjunto de arestas, um ciclo hamiltoniano de menor custo.  

A complexidade de um algoritmo é medida pela quantidade de 
operações necessárias para se resolver o problema e, examinar todas as 
possibilidades de um PCV requer visitar n cidades em (n-1)! rotas, logo, muitos 
casos não podem ser resolvidos por algoritmos em tempo polinomial e são 
ditos computacionalmente intratáveis. Estes casos são estudados pela teoria 
NP-completude onde o PCV é considerado NP-difícil (GAREY & JOHNSON, 
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1979), sendo um dos problemas de otimização combinatória mais 
intensamente pesquisados.  

A maior instância não trivial solucionada de forma exata evoluiu de 
318 cidades na década de 80 (CROWDER & PADBERG, 1980), para 7397 
cidades em meados dos anos 90 (APPLEGATE et al., 1994) e 24978 cidades 
em 2004. A melhor marca foi obtida em abril de 2006 na solução de uma 
instância de 85900 cidades (APPLEGATE et al., 2006).  

Conforme Goldbarg e Luna (2005), o estudo do PCV é de relevante 
importância por possuir, entre outras razões, “uma grande aplicação prática, 
uma enorme relação com outros modelos e uma grande dificuldade de solução 
exata”. Por esta razão milhares de pesquisadores no mundo inteiro têm 
dedicado esforços na resolução do problema e na formulação de problemas 
correlatos, na literatura também chamados de variantes PCV. 

Entre as mais conhecidas e publicadas aplicações práticas (GUTIN 
& PUNNEN, 2007) e variantes PCV, destacam-se as seguintes com as suas 
respectivas abordagens: 

 
1. The peripatetic salesman (KRARUP, 1975); 
2. The M-tour traveling salesman problem (RUSSEL, 1977); 
3. The time dependent traveling salesman problem (PICARD & 

QUEYRANNE, 1978); 
4. The generalized traveling salesman problem (LAPORTE et al., 1987);  
5. The selective travelling salesman problem (LAPORTE & MARTELLO, 

1990); 
6. The travelling salesman problem with pick-up and delivery (MOSHEIOV, 

1994); 
7. The minimum latency TSP (BLUM et al, 1994) and maximum latency TSP 

(CHALASANI et al., 1996); 
8. The traveling salesman problem with backhauls (GENDREAU et al., 

1996a); 
9. The clustered traveling salesman problem (GENDREAU et al., 1996b); 
10. The maximum travelling salesman problem (KOTOV & KOVALEV, 1996); 
11. The maximum scatter TSP (ARKIN, et al., 1997); 
12. The plate-cutting traveling salesman problem (HOEFT & PALEKAR, 1997); 
13. The asymmetric traveling salesman problem with replenishment arcs 

(BOLAND et al., 2000); 
14. The minimum bends traveling salesman problem (WAGNER & STEIN, 

2001); 
15. The traveling salesman problem with separation requirements (WANG & 

REGAN, 2002); 
16. The black and white traveling salesman problem (BOURGEOIS et al., 

2003); 
17. The moving-target traveling salesman problem (HELVIG et al., 2003); 
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18. The colorful traveling salesman problem (XIONG et al., 2007); 
19. The robust traveling salesman problem (MONTEMANNI et al., 2007); 
20. The Traveling Purchaser Problem (RIERA-LEDESMA & SALAZAR-

GONZALEZ, 2005); 
21. The traveling salesman problems with profits (JOZEFOWIEZ et al., 2008); 
22. The multiple traveling salesperson problem (CARTER & RAGSDALE, 

2006); 
23. The competitive traveling salesman problem (AVERBAKH & LEBEDEV, 

2006); 
24. The dynamic traveling salesman problem (SONG YAN et. al, 2004); 
25. The period traveling salesman problem (PALLETA, 2002); 
26. The traveling salesman problem with interval data (MONTEMANNI, 2005). 

 
Uma abordagem específica e relevante não foi encontrada na 

literatura e se constitui uma variante do Problema do Caixeiro Viajante original. 
Trata-se dos problemas associados a alugueis de carros que possuem 
atualmente uma considerável importância econômica, basta examinar o porte 
de grandes companhias que atuam nesta área no mercado mundial. 

Além de ser um negócio importante em si, as despesas com aluguel 
de carros e deslocamento podem representar parcela significativa de atividades 
que envolvam turismo ou deslocamentos terrestres. Presentemente as opções 
de aluguel se diversificam cada vez mais com a expansão das empresas do 
setor, justificando-se a busca de modelos que minimizem o custo total dessa 
forma de transporte.   

Com o foco nesta área ainda não explorada por pesquisadores, e 
carente de estudos e modelos, o presente trabalho, apresenta uma variante 
ainda não descrita na literatura do clássico Problema do Caixeiro Viajante: O 
Problema do Caixeiro Alugador ou Car Renter Salesman Problem (CaRs). 
Apresenta-se um modelo de representação de uma das muitas dimensões 
deste problema – a dimensão do cliente que aluga. 

O Problema do Caixeiro Alugador é uma variante do PCV em que o 
caixeiro pode realizar seu tour deslocando-se com auxílio de veículos alugados. 
O caixeiro alugador pode trafegar por uma mesma aresta do grafo de conexão 
do problema sob diferentes custos de operação, dependendo do veículo 
alugado.  

Nesse tipo de problema caberá definir quais veículos serão alugados, 
em que cidades da rota cada um desses veículos será recebido e devolvido às 
locadoras e, simultaneamente, a rota percorrida por cada veículo.  

Por se tratar de um tour Hamiltoniano, o percurso do caixeiro inicia e 
termina no mesmo vértice do grafo, sendo todas as cidades do grafo visitadas 
uma única vez.  
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A despesa do aluguel dos veículos é contabilizada no custo das 
ligações. A taxa associada à entrega de um veículo em uma cidade diferente 
da cidade de aluguel é um custo adicional ao custo de aluguel. Esse custo é 
contabilizado para cada veículo e para cada par de cidades consideradas no 
processo de aluguel e devolução.  

 

1.1 Objetivos da Pesquisa 

O objetivo geral do presente trabalho é apresentar e examinar um 
novo problema da literatura: o problema do caixeiro alugador e suas variantes. 
Visando oferecer ao estado da arte um algoritmo metaheurístico de solução 
competitivo, o trabalho desenvolve um estudo algorítmico para a solução do 
CaRS, contextualizando os algoritmos para o problema, comparando seus 
desempenhos e concluindo sobre o desempenho relativo de cada um deles.  

Como parte do experimento algorítmico, o presente trabalho objetiva 
também examinar o comportamento de forma estatística dos vários algoritmos 
propostos, de modo a alcançar uma maior confiança nas conclusões que serão 
apresentadas. 

Com a intenção de se atingir estes objetivos, determinaram-se 
algumas ações específicas:  

1. levantar o estado da arte de problemas relacionados;  
2. apresentar o problema e propor variantes do problema;  
3. criar conjuntos de casos teste para o problema;  
4. apresentar estruturas de vizinhanças de guiamento da busca local do 

problema;  
5. desenvolver  e adaptar algoritmos experimentais para o problema;  
6. realizar experimentos computacionais comparativos e testes de 

desempenho a fim de disponibilizar um algoritmo competitivo para o 
problema. 

 

1.2 Metodologia da Pesquisa 

A primeira etapa da pesquisa tratou das definições do novo 
problema e de suas variantes, da constatação de sua complexidade, da 
construção das instâncias e representação de soluções do problema, para 
tanto realizou um levantamento no estado da arte de problemas relacionados. 

Na segunda etapa foi realizado um estudo algorítmico contemplando 
estruturas de vizinhança, operadores de busca local e seis algoritmos 
metaheurísticos, todos adaptados ao novo problema a fim de servirem como 
base de ancoragem para escolha de um algoritmo competitivo para o novo 
problema.  
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Finalizando, experimentos computacionais foram realizados 
comparando-se o desempenho de todas as metaheurísticas desenvolvidas. Um 
estudo mais aprofundado foi concluído com os dois algoritmos que 
demonstraram melhor desempenho nos testes estatísticos realizados. 

 

1.3 Estrutura dos Capítulos 

O presente trabalho possui 10 (dez) capítulos que se somam à 
presente introdução. O capítulo 2 apresenta o contexto da pesquisa, os 
problemas associados ao aluguel de carros e variantes do problema do caixeiro 
viajante, a sua complexidade de solução e a importância das metaheurísticas 
para a solução de problemas na classe NP-difícil.  

O capítulo 3 introduz e formaliza o problema proposto, e define ainda 
algumas de suas variantes. Nesse item a dificuldade da solução do problema é 
analisada. O capítulo também apresenta o banco de instâncias criado para o 
problema e o padrão utilizado pelos algoritmos desenvolvidos para 
representação de soluções. 

O capítulo 4 define a metaheurística GRASP desenvolvida para a 
solução do problema, apresenta os pseudocódigos do algoritmo proposto e o 
método construtivo empregado. Enfim, apresenta o resultado do experimento 
computacional realizado. 

O capítulo 5 define a metaheurística VND desenvolvida para a 
solução do problema, define sua estrutura geral, apresenta o algoritmo 
proposto e as estruturas de vizinhança empregadas. Logo em seguida, 
apresenta os resultados do experimento computacional realizado. 

O capítulo 6 apresenta as duas versões do método híbrido 
GRASP/VND desenvolvidas para a solução do problema, define os algoritmos 
propostos, a fase construtiva e a fase de busca local empregadas. Finalmente, 
apresenta os resultados comparativos referentes ao experimento 
computacional realizado. 

O capítulo 7 define as duas versões do Algoritmo Memético 
desenvolvidas para a solução do problema, apresenta o pseudocódigo das 
versões do algoritmo criado, os operadores e a busca local empregada. 
Apresenta ainda os resultados comparativos referentes ao experimento 
computacional realizado. 

O capítulo 8 apresenta as cinco versões do colônia de formigas 
desenvolvidas para a solução do problema, apresenta o pseudocódigo das 
versões do algoritmo criado, os mecanismos multiferomônios aplicados ao 
colônia de formigas. Também descreve os resultados comparativos referentes 
ao experimento computacional realizado. 
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O capítulo 9 traz as duas versões do algoritmo transgenético criado 
para a solução do CaRS, apresenta o pseudocódigo das versões do algoritmo, 
os agentes transgenéticos aplicados ao problema e a organização dos estágios 
evolucionários. Enfim apresenta os resultados comparativos referentes aos 
experimentos computacionais realizados. 

O capítulo 10 apresenta uma série de testes realizados para ratificar 
os resultados comparativos realizados entre os dois algoritmos de melhor 
desempenho apresentados neste trabalho de pesquisa. 

Finalizando, o capítulo 11 apresenta as considerações finais, e as 
conclusões finais do trabalho de pesquisa, sugestões de trabalhos futuros e a 
produção científica associada à pesquisa. 

 

1.4 Contribuições Originais da Pesquisa 

A presente tese atacou a solução algorítmica de um modelo de 
otimização combinatória que é inovador, um novo problema pertencente a uma 
nova classe de problemas de roteamento. Lidou com o desafio de criar os 
primeiros algoritmos experimentais especializados em sua solução e garantir, 
de alguma forma, que esses algoritmos desenvolvidos seriam propostas que 
representariam aplicações e adaptações do melhor do estado da arte em 
programação heurística.  

Em mais detalhes, as contribuições da pesquisa podem ser 
resumidas nos seguintes tópicos: 

1. Desenvolve o primeiro estudo algorítmico para a solução do problema do 
caixeiro alugador, comprovando que o problema é novo na literatura;  

2. Organiza um banco de casos teste com conjuntos e grupos de diferentes 
características de instâncias para o problema; 

3. Apresenta três novas vizinhanças específicas para guiamento da busca 
local aplicada ao problema; 

4. Desenvolve seis metaheurísticas adaptadas ao problema, introduzindo 
uma série de inovações, tais como procedimentos construtivos, 
operadores e agentes evolucionários, de forma a torná-las competitivas; 

5. Apresenta um estudo inovador relacionado à ampliação do mecanismo 
tradicional de cooperação do colônia de formigas através da utilização 
de multiferomônios para guiar diferentes decisões na construção da 
solução; 

6. Realiza experimentos computacionais de modo a comparar o 
desempenho dos diversos algoritmos desenvolvidos, o que contribui 
para a disponibilização de um algoritmo de solução competitivo para o 
novo problema. 
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2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

2.1 Introdução 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar o contexto onde se 
insere o problema da pesquisa. O capítulo está organizado em 4 sessões que 
se somam à presente introdução. O item 2.2 apresenta a indústria de aluguel 
de veículos. O item 2.3 descreve modelos de otimização combinatória para 
esta indústria. O item 2.4 apresenta variantes do clássico problema do caixeiro 
viajante e sua complexidade de solução. O item 2.5 mostra a importância das 
metaheurísticas para a solução de problemas na classe NP-difícil. 

 

2.2 A Indústria de Aluguel de Veículos 

Existem hoje mais de 90 companhias de locação de carros com 
porte econômico significativo no mercado mundial (CAR, 2008). A importância 
do negócio de aluguel de carros pode ser medida tanto pelo faturamento do 
setor como através do porte das companhias prestadoras de serviço. Para 
esclarecer esse aspecto citam-se alguns exemplos:  

1. Hertz: o segmento da empresa de aluguel de automóveis tem ampla 
acessibilidade da prestação de serviços em cerca de 8.000 locais em 
aproximadamente 145 países. (HERTZ, 2010);  

2. Enterprise Rent-a-Car: a empresa possui mais de 878.000 veículos em 
sua frota de aluguel e leasing e opera em 6.900 mercados locais 
(ENTERPRISE, 2009); 

3. Avis: opera em mais de 3.800 localidades em toda a Europa, África, 
Oriente Médio e Ásia. Em dezembro de 2007, a empresa operava uma 
frota média de 118.000 veículos (AVIS, 2009). 

Os números que reportam a movimentação financeira desse setor 
são impressionantes. O Avis Budget Group, Inc. faturou 5,1 bilhões de dólares 
em 2009 (AVIS, 2009). A Enterprise Rent-A-Car, uma empresa da Enterprise 
Holdings, Inc., faturou nos Estados Unidos da América do Norte 9,06 bilhões de 
dólares em 2006. Em 2009 a Enterprise Holdings Inc, que possui hoje, ainda a 
National Car Rental, Alamo Rent A Car e WeCar faturou cerca de 12,1 bilhões 
de dólares (CONRAD & PERLUT, 2006). Os números citados representam 
apenas uma parte do mercado americano que ainda conta com outras grandes 
redes de aluguel de carros como a Dollar e a Hertz. O mercado mundial em 
2012 é estimado em 52,6 bilhões de dólares (CAR RENTAL, 2008). 

 



 

Além de ser um negócio importante em si, as despesas com aluguel 
de carros e deslocamento podem representar parcela significativa de atividades 
que envolvam turismo ou deslocamentos
de aluguel se diversificam cada vez mais com a expansão das empresas do 
setor, justificando-se a busca de esquemas de aluguel que minimizem o custo 
total dessa forma de transporte.  

 

Figura 1 – Crescimento da frota de veículos no setor de Aluguéis de Carros no Brasil
FONTE: Abrams Travel Data Services

 
O setor de aluguéis de carros tem crescido de forma acelerada nos 

últimos anos no Brasil conforme a
crescimento ainda maior para os próximos anos.

 

Figura 2 – Crescimento de usuários do setor de Aluguéis de Carros no Brasil
FONTE: Abrams Travel Data Services

 
Se no Brasil as perspectivas de aumento do volume de negócios 

envolvendo Aluguel de Veículos já são positivas, nos Estados Unidos, na 
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Além de ser um negócio importante em si, as despesas com aluguel 
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Europa e também na Ásia a tendência para o futuro também é 
semelhante.  Segundo dados da Abrams Travel Data Services (ABRAMS, 
2007), empresa de consultoria especializada em Locação de Automóveis com 
sede no Estado de Nova York, a indústria de Aluguel de Automóveis 
movimenta nos Estados Unidos mais de US$ 20 bilhões por ano e tem mais de 
60 milhões de usuários.  

Há uma frota próxima de dois milhões de automóveis e mais de 25 
mil pontos de Locação nos EUA. Cerca de 70% das Locações são relacionadas 
à terceirização de frotas. A Dollar Rent a Car, por exemplo, é uma das maiores 
agências de alugueis de carros, com mais de 400 locadoras em 26 países. Isto 
inclui mais de 250 locadoras nos Estados Unidos, e uma presença significante 
no Canadá, Austrália, Caribe e América Latina. 

No mercado europeu o Aluguel de Veículos movimenta atualmente 
cerca de US$ 10 bilhões por ano. Os principais mercados da Europa são 
Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha e Holanda. Segundo dados da 
consultoria internacional Snapdata, o negócio de Locação de Automóveis na 
Itália deverá crescer no ritmo de 5,5% ao ano, hoje movimentando mais de 
US$ 500 milhões. Na França, que hoje movimenta mais de US$ 1,2 bilhão por 
ano, o ritmo de crescimento anual projetado para o futuro é de  4%. 

O mercado francês é fortemente influenciado pelo turismo de lazer. 
Na Alemanha, o crescimento esperado ao longo dos próximos anos está em 
3% e o faturamento anual do Setor, atualmente, já superou US$ 1,6 bilhão. No 
Reino Unido, situa-se a mais importante Associação Nacional de Locadoras de 
Veículos da Europa: a British Vehicle Rental and Leasing Associoation 
(BVLRA), entidade que congrega 58% das empresas de Aluguel de Veículos 
do país e possui aproximadamente 1,2 mil empresas Associadas, responsáveis 
pela compra de 750 mil novos veículos a cada ano. 

Todavia o aluguel dos veículos é apenas uma parte dos custos de 
transporte associados às atividades de turismo e outras que demandam 
deslocamentos terrestres para negócios variados. Sobre esses custos se 
somam pelo menos as despesas com combustível, pedágios e seguros. 
Presentemente as opções de aluguel se diversificam cada vez mais com a 
expansão das empresas do setor, justificando-se a busca de esquemas de 
aluguel que minimizem o custo total dessa forma de transporte.   
 
 

2.3 Modelos de Otimização Combinatória para a Indústria de Aluguel 
de Carros 

Com o foco no peso econômico envolvido neste ramo de negócios, 
foram encontrados na literatura estudos de otimização de seus processos sob 
diversos aspectos. Na literatura examinada encontraram-se estudos voltados 
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para a lucratividade da empresa (estudos sobre a frota), também se verificaram 
pesquisas sob a ótica dos riscos no negócio.  

Sob o ponto de vista da frota (para a empresa) relaciona-se o 
Problema de Roteamento de Veículos (PRV) e suas derivações. O PRV foi 
proposto inicialmente por Dantzig & Ramser (1959) e o objetivo mais comum é 
utilizar-se de uma frota de veículos para atender a um conjunto de pedidos de 
entrega, cujas demandas estão localizadas nos nós da rede denominados 
destino. Para atender a esses pedidos, um conjunto de restrições deve ser 
respeitado. Essas restrições podem ser as mais diversas, como: capacidade 
limitada dos veículos, capacidade limitada dos arcos ou dos nós; tamanho da 
frota; quantidade de nós; tempo de entrega; etc. 

Na literatura, há um número significativo de trabalhos publicados, os 
quais abordam os mais diversos temas, desde modelos simples (com frota 
homogênea, commodities de único tipo e sem janela de tempo) a modelos bem 
mais complexos (com frota não-homogênea, commodities de diferentes tipos, 
janela de tempo para a entrega da encomenda, com roteamento dinâmico etc.). 

Com um exemplo recente e ilustrativo dos vários trabalhos que 
abordam o problema sob a ótica da otimização da frota (a ótica da empresa) 
pode-se citar Zhaolin & Feng (2009) consideram a determinação do tamanho 
de uma frota ótima e as políticas de transferência de veículos de uma empresa 
de aluguel de carros que atende a duas cidades. Em cada cidade existem 
clientes de aluguel simples (só de ida) e clientes de aluguel de ida e volta, 
sendo que se dá preferência para os primeiros. Devido ao tráfego das viagens 
simples, o número de carros destas duas cidades pode tornar-se 
desequilibrado. Assim, o planejador central a cada dia precisa decidir as 
transferências de automóveis de uma cidade para outra. 

A pesquisa desenvolveu um modelo de programação dinâmica de 
dois estágios, determinando o tamanho da frota ideal no primeiro e a política de 
transferência de veículos no segundo estágio, através da resolução de uma 
série de problemas de programação linear. 

Zhaolin & Feng (2009) desenvolvem uma solução heurística 
baseada em uma análise de casos especiais para o problema do tamanho da 
frota. O estudo revelou bons resultados na solução heurística para a dimensão 
da frota, no entanto, se a política de transferência correspondente do veículo 
não for apropriada, o desempenho global pode deteriorar-se drasticamente 
mesmo com o tamanho da frota ideal. 

Dentre os diversos problemas logísticos desse ramo de atividades, a 
literatura relata estudos específicos de otimização combinatória no problema de 
programação de frota (LI & TAO, 2010), planejamento estratégico e tático de 
frota de veículos (PACHON et al., 2003), previsão de demanda (EDELSTEIN & 
MELNYK,1977) e gestão de frota de veículos com restrições de manutenção 



34 
 

(HERTZ et al., 2009). É também comum o emprego de modelos de otimização 
em transportes para encaminhar a solução de problemas na indústria de 
aluguel de carros (YANG et al., 2008; YANG et al.,2009), apresentando 
também uma revisão de problemas de logísticas nesta indústria. 

Ressalte-se novamente que os trabalhos da literatura focalizam o 
ponto de vista das companhias locadoras de veículos. A otimização dos custos 
sob a ótica do cliente ainda não foi, do conhecimento do autor, objeto de 
pesquisa publicada. 

 

2.4 Variantes do Problema do Caixeiro Viajante 

O clássico Problema do Caixeiro Viajante (PCV) ou como é mais 
conhecido na literatura, Traveling Salesman Problem (TSP), é um dos 
problemas mais estudados de programação matemática. Dado um grafo 
ponderado G=(N, M) onde N={1,...n} representa o conjunto de vértices do grafo 
e M ={1,...,m} o conjunto de arestas, o objetivo da otimização é encontrar um 
ciclo hamiltoniano de menor custo, ou seja, uma rota entre os vértices, que 
inicia e termina em um mesmo ponto, sem nunca repetir uma visita, e cuja 
soma das arestas percorridas resulte a de menor valor. 

O PCV, segundo Goldbarg & Luna (2005), é um dos mais 
tradicionais e conhecidos problemas de programação matemática. Os 
problemas de roteamento lidam em sua maior parte com passeios ou tours 
sobre pontos de demanda ou oferta. Esses pontos podem representar cidades, 
postos de trabalho ou atendimento, depósitos etc. O modelo do caixeiro 
viajante possui um grande potencial para solucionar problemas de roteamento 
e roteamento com programação de tarefas. 

A importância do modelo do PCV é indiscutível, tanto sob o aspecto 
prático como teórico, e é justificada por pelo menos três de suas características 
(GOLDBARG & LUNA, 2005): 

1. Grande aplicação prática; 
2. Uma enorme relação com outros modelos; e 
3. Grande dificuldade de solução exata. 

A complexidade de um algoritmo é medida pela quantidade de 
operações necessárias para se resolver o problema e, examinar todas as 
possibilidades de um PCV requer visitar n cidades em (n-1)! rotas, logo, muitos 
casos não podem ser resolvidos por algoritmos em tempo polinomial e são 
ditos computacionalmente intratáveis. Estes casos são estudados pela teoria 
NP-completude onde o PCV é considerado NP-difícil (GAREY & JOHNSON, 
1979).  

A maior instância não trivial do PCV solucionada de forma exata 
evoluiu de 318 cidades na década de 80 (CROWDER & PADBERG, 1980), 
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para 7397 cidades em meados dos anos 90 (APPLEGATE et al., 1994) e 
24978 cidades em 2004. A melhor marca foi obtida em abril de 2006 na 
solução de uma instância de 85900 cidades (APPLEGATE et al., 2006).  

Conforme Goldbarg e Luna (2005), o estudo do PCV é de relevante 
importância e milhares de pesquisadores no mundo inteiro têm dedicado 
esforços na resolução do problema e na formulação de problemas correlatos, 
na literatura também chamados de variantes PCV. 

Entre as variantes PCV mais conhecidas e publicadas, destacam-se 
as seguintes com as suas respectivas abordagens: 

 

a) O Problema dos Múltiplos Caixeiros Viajantes (PMCV)  

O Problema dos Múltiplos Caixeiros Viajantes (PMCV) ou The 
Multiple Traveling Salesperson Problem (MTSP) (CARTER, 2006) envolve a 
programação de m > 1 caixeiros os quais devem visitar um conjunto de n > m 
locais sendo que cada local seja visitado exatamente uma vez, minimizando a 
distância total (ou máxima) percorrida pelos caixeiros. O PMCV é uma variante 
do PCV, com a complicação adicional que cada local poderá ser visitado por 
qualquer um dos caixeiros. 

O Problema dos Múltiplos Caixeiros Viajantes (PMCV) pode ser 
usado para modelar muitos problemas práticos. O PMCV é semelhante ao PCV, 
que busca um percurso ótimo de n cidades, visitando cada cidade exatamente 
uma vez, sem sub-percursos. No PMCV, as n cidades devem ser divididas em 
m percursos, resultando em um PCV para cada caixeiro. O PCMC é mais difícil 
do que o PCV porque requer que se determine quais cidades serão atribuídas 
a cada vendedor, bem como a ordem ótima das cidades em cada percurso dos 
caixeiros. 

Talvez uma das mais tradicionais aplicações do PMCV esteja na 
área de agendamento. O agendamento de tarefas em uma linha de produção é 
frequentemente modelado como um PCV. Se a produção se expandiu a 
múltiplas linhas paralelas para que as tarefas possam ser atribuídas, o 
problema pode ser modelado como um PMCV (CARTER & RAGSDALE, 2006).  

Outro problema que muitas vezes é modelado como um PMCV é o 
problema de agendamento de veículo (PAV). O PAV consiste no agendamento 
de um conjunto de veículos, todos partem de e regressam para uma garagem 
comum, para visitar uma série de localidades de modo que cada local seja 
visitado exatamente uma vez (PARK, 2001).  

A variante do PCV que também pode ser modelada como um PMCV 
envolve um vendedor para visitar n cidades em uma série m de pequenos 
percursos. Esta variante descreve o problema de agendamento do pessoal de 
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venda / serviço que visitam n cidades ao longo de um período de tempo, mas 
viajam durante a semana e regressam pra casa no fim de semana. 

 
b) O Problema do Caixeiro Viajante Competitivo (PCVC)  

No Problema do Caixeiro Viajante Competitivo (PCVC) ou The 
Competitive Travelling Salesman Problem (CTSP) (AVERBAKH, 2006) 
apresentam-se um caixeiro principal e um caixeiro competidor. Ambos partem 
simultaneamente e na mesma velocidade em busca de clientes. O caixeiro 
lucra quando chega primeiro do que o concorrente no cliente, portanto o 
caixeiro deve encontrar uma seqüência ótima de clientes, antecipando-se ao 
concorrente, com o objetivo de maximizar o lucro em sua pior hipótese. 

Como variações do problema os caixeiros podem dar partida no 
mesmo domicílio ou em domicílios diferentes, o percurso do caixeiro é 
escolhido a priori e não pode ser alterado ou este percurso pode ser dinâmico e 
dependente das ações do concorrente. 

O modelo possui uma série de aplicações práticas, por exemplo, 
uma análise da complexidade do problema do roteamento ótimo de um servidor 
sobre uma rede de transportes, na presença de um servidor concorrente. O 
servidor que atinge um nó recebe primeiro o lucro a partir do nó.  

Um tipo de situação concorrente é onde as empresas provedoras de 
expedição (por exemplo, vendedores ou técnicos) que oferecem produtos ou 
serviços no local. O pressuposto é que os produtos ou serviços são oferecidos 
aos clientes, sem planejamento prévio ou anúncio telefônico, pois um cliente 
tende mais a aceitar o serviço ou o produto em uma situação cara-a-cara e não 
por telefone, ou porque o produto precisa de uma demonstração. Se houver 
duas ou mais empresas que oferecem serviços similares, logo o cliente aceita o 
serviço da empresa cujo representante (servidor) atingi-lo em primeiro lugar.  

Então, se as empresas concorrentes expedirem os servidores 
simultaneamente, os seus lucros dependem dos percursos (sequências de 
visita aos clientes) que eles escolhem para os seus servidores. 

 
c) O Problema do Caixeiro Viajante Dinâmico (PCVD) 

Na maioria dos estudos de otimização as variáveis de decisão são 
determinísticas e possuem valor cujo cálculo independe das etapas de solução 
do problema. Contudo, não raramente, tanto os valores das variáveis quanto as 
restrições do problema podem ser alteradas ao longo do próprio processo de 
solução. Esses tipos de problemas são denominados usualmente de dinâmicos.  

Em um Problema do Caixeiro Viajante Dinâmico (PCVD) ou The 
Dynamic Travelling Salesman Problem (DTSP) (YAN, 2004; HUANG, 2001), o 
número de cidades e a matriz de custos (distâncias) variam no tempo. Isto 
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significa que o número de cidades n(t) e a matriz de custo são dependentes do 
tempo (1) algumas cidades podem aparecer, (2) e algumas podem 
desaparecer (3) os locais de alguns podem ser modificados com o passar do 
tempo. Estes são os três tipos de ações para um DTSP. 

A solução de um DTSP poderá ser designada como otimização de 
problemas bi-objetivo. Um objetivo é minimizar o tamanho de janela de tempo. 
O segundo objetivo é encontrar o melhor percurso na janela de tempo mínimo. 
Se este objetivo não pode ser satisfeito, é possível fazer uma inversão entre 
eles. 

 

d) O problema do Caixeiro Viajante Seletivo (PCVS) 

Dado um grafo ponderado com lucros associados aos vértices, o 
problema do caixeiro viajante seletivo (ou problema orientado) consiste em 
selecionar um simples percurso de máximo lucro total, onde a distância do 
percurso não exceda a um limite pré-determinado. 

O problema do Caixeiro Viajante Seletivo (PCVS) ou The Selective 
Traveling Salesman Problem (STSP) (LAPORTE, 1990) consiste na busca de 
uma rota que visite um subconjunto de cidades, não excedendo um limite de 
custos previamente escolhido. 

O STSP também é conhecido como Problema de Orientação (PO), 
Problema do Caixeiro Viajante Coletor de Prêmios (PCVCP), Problema do 
Percurso Orientado (PPO). 

Existe um bônus em cada cidade, porém o caixeiro não pode 
ultrapassar o limite estabelecido de cidades, ou seja, deve-se visitar um 
numero x de cidades de forma a obter-se um máximo de bônus. 

 

e) O Problema do Caixeiro Viajante Robusto com Intervalo de Dados 

O Problema do Caixeiro Viajante Robusto com Intervalo de Dados 
ou The Robust Traveling Salesman Problem With Interval Data (MONTEMANNI 
et al., 2007) é uma extensão para o problema básico PCV em que os tempos 
de viagem são especificados como uma faixa de valores possíveis. Este 
modelo reflete as dificuldades intrínsecas para se estimar os tempos de viagem 
exatamente na realidade. O critério de desvio robusto é adotado para dirigir a 
otimização durante o problema do intervalo de dados assim obtidos. 

A variação é motivada pela constatação de que a estimativa exata 
dos tempos de viagem é muitas vezes uma tarefa difícil, uma vez que eles 
dependem de muitos fatores que são difíceis de prever. A incerteza quanto aos 
dados deve ser consequentemente levada em conta.  
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Um percurso robusto é, intuitivamente, uma turnê que minimiza o 
desvio máximo do ótimo percurso sobre todas as realizações de custos das 
arestas. O objetivo da otimização é encontrar um ciclo Hamiltoniano (percurso), 
com o mínimo de custos, de acordo com a função dos custos associada com a 
noção de desvio robusto.  

 

f) O Problema do Caixeiro Viajante com Backhauls (TSPB)  

O Problema do Caixeiro Viajante com Backhauls (TSPB) ou The 
Traveling Salesman Problem with Backhauls (GENDREAU, 1996a) é um 
problema de roteamento de um único veículo em que os clientes são divididos 
em linehaul e backhaul. O problema consiste em projetar um percurso de custo 
mínimo no qual todos os clientes linehaul são visitados proximamente antes de 
todos os clientes backhaul. Esta é a forma com que várias operações de coleta 
e distribuição estão organizadas. 

Neste problema o objetivo é determinar um percurso hamiltoniano de 
menor custo através de um conjunto de clientes backhaul e linehaul, de forma 
que todos os clientes backhaul sejam visitados contiguamente após os clientes 
linehaul. 

 

g) O Problema do Caixeiro Viajante Branco e Preto (PCVBP)  

O Problema do Caixeiro Viajante Branco e Preto (PCVBP) ou The 
Black and White Traveling Salesman Problem (BWTSP) (BOURGEOIS, 2003) 
é definido em um grafo G cujo conjunto de vértices está dividido em vértices 
pretos e brancos. O objetivo é desenhar o menor percurso Hamiltoniano em G 
sujeito a duas restrições: o número de vértices brancos e o comprimento do 
percurso entre dois vértices pretos consecutivos. 

Consiste em desenhar um percurso contendo vértices pretos e 
brancos com restrições de comprimento e cardinalidade. Sujeito às seguintes 
limitações: (1) Restrição de Cardinalidade: o número de vértices brancos entre 
quaisquer dois vértices pretos consecutivos não pode ultrapassar um número 
inteiro positivo Q; (2) restrição de comprimento: a distância entre quaisquer 
dois vértices pretos consecutivos não pode exceder a um valor positivo L. 

Encontrar um caminho hamiltoniano de menor distância sujeito a 
restrições adicionais de cardinalidade e comprimento. Estas restrições estão 
relacionadas respectivamente, ao maior número de vértices brancos (Q) e a 
maior distância percorrida (L) entre dois vértices pretos consecutivos em uma 
solução viável. 
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2.5 Algoritmos Metaheurísticos na Solução do PCV e suas Variantes 

Uma das possíveis medidas da complexidade de um algoritmo é 
expressa pela quantidade de operações que são necessárias executar para 
que uma dada instância do problema seja solucionada pelo algoritmo. Uma das 
formas de se resolver um PCV seria simplesmente enumerar todas as soluções 
possíveis e encontrar aquela de menor custo. Entretanto esta idéia é ingênua, 
uma vez que, para um caso geral sobre um grafo completo, essa estratégia 
poderia requerer o exame de até (n-1)! possíveis rotas.  

A teoria NP-completude demonstra que o PCV é NP-difícil (GAREY 
& JOHNSON, 1979), sendo um dos problemas de otimização combinatória 
mais intensamente pesquisados.  

Os problemas de otimização combinatória têm sido utilizados como 
modelos para diversas situações reais. Grande parte destes problemas 
pertence à classe dos problemas NP-árduos, o que significa que dificilmente 
serão apresentados algoritmos polinomiais que os solucionem. 

Até o presente nenhum algoritmo eficiente (de complexidade 
polinomial) foi desenvolvido para a solução de qualquer um dos problemas 
pertencentes à classe NP-difíceis. Como não se demonstrou até hoje que 
P=NP, o caminho de solução dos problemas NP-difíceis de grande porte tem 
sido a abordagem heurística (aproximativa, não-determinística).  

Goldbarg e Luna (2005) definem heurística (do grego heuriskein = 
descobrir, achar) como uma técnica que busca alcançar uma boa solução 
utilizando um esforço computacional considerado aceitável, sendo capaz de 
garantir a viabilidade ou a otimalidade da solução encontrada ou, ainda, em 
muitos casos, ambas, especialmente nas ocasiões em que essa busca parte de 
uma solução viável próxima do ótimo.  

De acordo com a ANSI/IEEE STD 100-1984, heurística 
computacional trata de métodos ou algoritmos exploratórios para solução de 
problemas. As soluções são buscadas por aproximações sucessivas, 
avaliando-se os progressos alcançados, até que o problema seja resolvido. 

Existem diversas abordagens para a construção de algoritmos 
heurísticos. Uma das primeiras técnicas heurísticas propostas foi a 
programação gulosas ou míope. Nessa técnica a decisão sobre a variável é 
tomada em cada etapa do cálculo independentemente das demais etapas de 
cálculo. O valor atribuído à variável é aquele que otimiza a função objetivo, 
independentemente da consideração do impacto dessa decisão sobre as 
demais variáveis e outras etapas de cálculo. Com o passar dos anos, técnicas 
mais gerais, conhecidas como metaheurísticas foram apresentadas. Estas 
técnicas, por meio de adaptações, podem ser usadas para a solução de 
diferentes problemas (MICHALEWICZ & FOGEL, 2000). 
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De acordo com Knowles (2002), quando não se tem uma visão 
consolidada de como um determinado problema pode ser resolvido ou quando 
as estratégias disponíveis para a solução são complicadas de implementar, é 
melhor utilizar heurísticas mais gerais, denominadas metaheurísticas. 

Várias abordagens metaheurísticas têm sido utilizadas na solução 
do PCV proporcionando resultados aproximados de boa qualidade, entre elas 
pode-se citar: 

1. GRASP (RESENDE, 1998) 
2. VNS (MLADNOVIC & HANSEN, 1997) 
3. Busca Tabu (GLOVER, 1989ab; GLOVER & LAGUNA, 1997) 
4. Simulated Annealing (KIRKPATRICK et al., 1983) 
5. Colônia de Formigas (DORIGO et al., 1992) 
6. Algoritmos Genéticos (HOLLAND, 1975; GOLDBERG, 1985) 
7. Algoritmos Meméticos (MOSCATO, 1989) 
8. Nuvem de Partículas – PSO (KENNEDY & EBERHART, 1995) 
9. Transgenética (GOLDBARG & GOLDBARG, 2009) 

 

A Busca Tabu (Tabu Search) é uma metaheurística de busca local 
que permite aceitar soluções sem melhoria para fugir de ótimos locais. O 
método guia a busca local utilizando uma estrutura de memória com aceitação 
de movimentos que não são de melhora. A Busca Tabu pode ser baseada em 
busca local ou busca populacional e as idéias básicas de sua forma atual foram 
desenvolvidas em 1986 por Glover (1989a; 1989b) e aperfeiçoadas em 1997 
por Glover & Laguna (1997). 

Outro exemplo de abordagem heurística aplicada ao PCV é o 
Simulated Annealing que foi desenvolvido por Kirkpatrick et al. (1983) com 
base no trabalho de Metropolis et al. (1953). O algoritmo computacional simula 
o processo de resfriamento de materiais em um banho térmico, onde 
inicialmente são submetidos a altas temperaturas e de modo gradual a 
temperatura é reduzida até atingir o equilíbrio térmico. Nesse processo os 
materiais adquirem diferentes propriedades físicas, na medida em que as 
moléculas do material possuem mais ou menos tempo para se auto-
organizarem dentro de um dado nível de energia do material. No modelo 
computacional, a alta temperatura está associada a um alto nível de 
diversificação da busca, o que permite a exploração de um grande número de 
diferentes soluções do problema. À medida que a temperatura baixa, a 
aceitação de soluções com valores que piorem a solução corrente vai se 
reduzindo, aumentando a intensificação da busca e direcionando o processo 
para  mínimos locais. 

Outra classe de abordagem heurística aplicada ao PCV são os 
chamados Algoritmos Evolucionários. Este termo engloba várias metodologias 
baseadas no paradigma da evolução natural, ou seja, é uma família (super-
classe) de solucionadores de problemas estocásticos baseada em princípios 



41 
 

pautados na evolução biológica (EIBEN & RUDOLPH, 1998), entre os quais se 
encontram os Algoritmos Genéticos (HOLLAND, 1975; GOLDBERG, 1985), os 
Algoritmos Meméticos (MOSCATO, 1989) e os Algoritmos Transgenéticos 
(GOLDBARG & GOLDBARG, 2009). 

Os Algoritmos Genéticos (AG) foram apresentados por Holland em 
1975 e aperfeiçoados por Goldberg em 1989 e são baseados na teoria da 
seleção natural de Charles Darwin. Segundo esta teoria os seres vivos mais 
adaptados ao meio ambiente possuem maior chance de sobreviver que os 
menos adaptados. Sobrevivendo em maior número, os mais adaptados são 
então capazes de se reproduzir em maior quantidade e espalhar seu código 
genético com mais eficiência. Ao longo do tempo somente as características 
genéticas dos mais bem adaptados tenderiam a predominar no meio ambiente.  

Em termos computacionais, Tomassini (1996) explica que cada 
indivíduo da espécie é associado a uma solução do problema. A população dos 
indivíduos pode ser gerada através de um procedimento aleatório ou heurístico. 
Busca-se, de modo geral, que as soluções sejam viáveis para o problema. O 
valor de adequação do indivíduo é então associado ao valor da solução. Nos 
passos do algoritmo evolucionário, muitas vezes denominados de gerações, os 
indivíduos são avaliados conforme sua adequação. Aqueles com maior 
adequação possuem maior chance de se reproduzir e são selecionados para 
passarem por um processo de reprodução produzindo novas soluções. O 
processo de reprodução é realizado computacionalmente através de 
operadores. Os mais conhecidos são os denominados de recombinação e a 
mutação. 

As operações de recombinações entre dois indivíduos fazem com 
que o processo de evolução explore as regiões do espaço de busca 
relativamente próximas aos indivíduos misturados. As operações de mutação 
são utilizadas para diversificar as regiões de busca de forma a prevenir 
convergências precoces para um ótimo local. 

Exaustivas experiências computacionais demonstram que os 
algoritmos genéticos clássicos podem encontrar severas dificuldades para 
convergir para boas soluções em alguns espaços de busca complexos. Em 
virtude do fato anterior a literatura registra diferentes classes de algoritmos 
genéticos híbridos. Dentre os mais promissores destacam-se os que mesclam 
as técnicas evolucionárias clássicas como técnicas de busca local e outros 
procedimentos heurísticos de intensificação (KRASNOGOR & SMITH, 2000). 
Em outras ocasiões os AGs também são reforçados com técnicas de criação 
da população inicial, por operadores específicos e diferentes estratégias de 
seleção e renovação (FREISLEBEN & MERZ, 1996). 

A combinação dos algoritmos genéticos com estratégias de busca 
local foi inicialmente chamada de Algoritmo Memético por Moscato (1989). O 
termo se deve ao uso de memes que simboliza uma informação cultural cuja 
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transmissão e reprodução se dá de pai para filho através do paradigma 
Lamarckiano. Nesse paradigma uma informação cultural que resulte em uma 
melhoria na adequação do indivíduo é imediatamente herdada por seu filho. Na 
metáfora computacional dos Algoritmos Meméticos a dimensão cultural é 
representada por procedimentos de busca local nos indivíduos, ou também 
denominados cromossomos (RADCLIFF & SURRY, 1994).  

Na analogia computacional, a transmissão cultural corresponde ao 
fluxo de informação num processo evolucionário e os genes correspondem a 
partes de um cromossomo que servem como uma unidade viável de seleção 
natural. No caso dos algoritmos meméticos, os memes referem-se a 
estratégias para melhoria dos indivíduos, tais como, refinamento local, 
perturbação ou métodos construtivos. 
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3 O PROBLEMA DO CAIXEIRO ALUGADOR 

 

3.1 Introdução 

Este capítulo tem por objetivo descrever o problema geral em estudo, 
o Problema do Caixeiro Alugador ou Car Renter Salesman Problem (CaRS), 
até onde sabe o autor, é uma nova variante do PCV que possui aplicação na 
Engenharia de Transportes no segmento de transporte turístico. O capítulo está 
organizado em 7 sessões que somam-se a presente introdução. O item 3.2 
define o problema proposto e o exemplifica. O item 3.3 mostra detalhadamente 
as variantes do problema e qual variante será estudada neste trabalho. O item 
3.4 mostra aplicações do problema na vida real. O item 3.5 debate a dificuldade 
de solução da variante proposta. O item 3.6 apresenta o banco de instâncias 
criado para o problema. O item 3.7 mostra como é realizada a representação 
de soluções nos algoritmos desenvolvidos e o item 3.8 indica quais algoritmos 
metaheurísticos foram desenvolvidos para a solução do CaRS. 

 

3.2 Definição do Problema 

De uma forma geral, nos problemas envolvendo o deslocamento 
através de carros alugados o que se deseja é minimizar os custos totais da 
atividade, dado que os carros atendam às condições estipuladas de conforto e 
segurança de seus usuários. Como quem aluga um carro usualmente tem em 
mente utilizá-lo para visitar mais de um local, o problema de locação dos carros, 
via de regra, não deve ser desassociado do problema de minimizar os custos 
totais do deslocamento dentro de um trajeto pretendido. No caso do aluguel 
turístico, é bastante comum que o alugador inicie e termine seu trajeto ou tour 
terrestre em uma mesma cidade, realizando os deslocamentos mais longos 
através de outros meios de transporte. No deslocamento, além dos custos 
relativos ao aluguel, somam-se, pelo menos, os custos relativos ao combustível 
e pedágio. Considerando um grafo G=(N, M, W) onde N={1,...,n} representa o 
conjunto de vértices do grafo, M ={1,...,m} o conjunto de arestas e W={1,...,w} o 
conjunto das distâncias entre os vértices de G ou o comprimento das arestas 
do conjunto M. O problema presentemente descrito possui as seguintes 
características: 
 

1. Estão disponíveis para o aluguel vários tipos de carro, cada qual 
possuindo características próprias, ou seja, custos de operação 
específicos. Tais custos englobam o consumo de combustível, eventuais 
taxas de pedágio e o valor do aluguel. Como as taxas de pedágio 
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dependem, normalmente, tanto do tipo de carro como da extensão do 
trecho percorrido, o valor do aluguel pode ser associado ao quilômetro 
rodado. Sem perda de generalidade pode-se considerar que todos os 
custos são contabilizados em função de cada carro em um valor 
associado ao peso ou cumprimento das arestas (i,j) do grafo G. O custo 
total de operação de um dado carro k ao percorrer uma aresta (i,j) é 

representado pela variável  k

ijc . 

2. Um carro alugado em uma dada operadora somente poderá ser 
devolvido em uma cidade que conta com pelo menos uma agência 
dessa mesma locadora ou agência conveniada. Consequentemente, não 
é permitido ao caixeiro alugar um carro de uma dada operadora para 
cumprir um trecho de sua rota, se esse carro não puder ser devolvido na 
última cidade do trecho, por exemplo, se nessa cidade não existir uma 
agência capacitada a executar seu recebimento.  

3. Sempre que for possível alugar um carro em uma cidade i e devolve-lo 

em uma cidade j sendo i ≠ j, haverá uma sobretaxa relativa ao retorno do 
carro à sua cidade de origem. O parâmetro k

ijd  representa a despesa 

pelo retorno do carro k alugado na cidade i e entregue na cidade j, i ≠ j, 
k

ijd  ≥ 0, ∀k.  

4. O tour é iniciado e concluído na cidade em que o primeiro carro é 
alugado. Esta cidade é chamada cidade base ou domicílio do caixeiro 
alugador.  

5. O custo de retorno do carro é nulo no caso em que o caixeiro realiza seu 
tour utilizando apenas um veículo, o qual é devolvido no mesmo lugar 
onde foi alugado. Este caso corresponde ao clássico PCV considerando-
se as demais condições de custo associadas apenas ao carro 
selecionado.  

6. Mesmo carros de características iguais e alugados em uma única rede 
de locação podem ser contratados sob diferentes custos, dependendo 
da cidade de locação e da negociação de contrato. Portanto, sem perda 
de generalidade, a designação de aluguel pode ser eficazmente 
controlada por decisões associadas aos carros, abstraindo-se as 
locadoras. Presentemente o conjunto K = {1,...,k}, |K| = k é o conjunto 
dos diferentes carros que podem participar da solução.  

7. Os custos do retorno do carro alugado podem estar estritamente 
associados ao caminho entre a cidade de entrega e a de origem ou 
serem decorrentes de cálculo independente.  
 

O objetivo do problema proposto é encontrar o ciclo hamiltoniano 
que, partindo de um vértice inicial previamente conhecido, minimize a soma 
dos custos totais de operação dos carros utilizados no trajeto. Os custos totais 
do deslocamento são compostos por uma parcela que unifica o aluguel e 
demais despesas de trajetória de cada carro em um valor associado às arestas, 
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e por uma parcela relativa à devolução de um veículo fora da sua cidade base, 
calculada para cada carro e para cada par de cidades de origem e devolução 
existentes no ciclo.  

O ciclo do caixeiro alugador pode também ser entendido como 
obtido pela união de até t caminhos Hamiltonianos desenvolvidos sobre até t 
subconjuntos disjuntos de vértices de G. Cada um dos caminhos é realizado 
com auxílio de um diferente carro ou de um carro diferente daqueles utilizados 
para percorrer os caminhos vizinhos no ciclo. Cada caminho é iniciado na 
última cidade do caminho imediatamente anterior, e a cidade comum dos 
caminhos é a cidade em que o carro, que percorreu o primeiro caminho, é 
entregue e o novo carro é alugado para percorrer o próximo trecho. Dessa 
forma as cidades que compõem o ciclo do caixeiro são agrupadas em até t 
diferentes subconjuntos de vértices de G e que são percorridos por carros pelo 
menos distintos entre si nos caminhos vizinhos do ciclo. Essa última exigência 
se impõe por não fazer sentido entregar um carro de um dado tipo em uma 
cidade e realugar o mesmo tipo de carro nessa mesma cidade pagando 
adicionalmente a taxa de retorno do primeiro carro. Observe-se que, se um 
mesmo carro puder ser alugado em diferentes cidades sob diferentes custos, 
as diferentes tarifas levarão a distinção do carro em tipos diferentes – por 
modelagem.  

 

(a) Custos do Carro 1 (b) Custos do Carro 2 (c) Custos do Carro 3 

Figura 3 – Custos de rota associados a cada carro 

 
A Figura 3 exemplifica, em um grafo completo de seis vértices, uma 

típica instância do CaRS. No exemplo existem três diferentes carros de aluguel, 
e os carros estão disponíveis para serem alugados e entregues em todas as 
cidades do grafo. As Figura 3 (a), (b) e (c) exibem a contabilidade dos custos 
envolvidos no deslocamento de cada tipo de carro. Observa-se que, 
diferentemente do ciclo do caixeiro viajante clássico, a solução do CaRS 
depende da cidade escolhida para o início do tour, cidade base do caixeiro. 
Esse fato decorre da taxa de retorno poder estar vinculada tanto à cidade que 
inicia o ciclo, quanto ao próprio sentido de percurso desse ciclo. No exemplo 
essa cidade é representada pelo vértice F. 
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(a) Custos de retorno do 
carro 1 alugado em F 

(b) Custos de retorno do 
carro 2 alugado em B 

(c) Custos de retorno do 
carro 3 alugado em C 

Figura 4 – Custo de retorno associados a cada carro, dada uma cidade inicial do aluguel 

 

A Figura 4 mostra, para o exemplo da Figura 3, alguns dos custos do 
retorno dos carros a suas bases. Os custos de entrega aparecem como 
números sublinhados junto aos vértices. A Figura 4 (a) exibe o grafo de retorno 
do carro 1 quando alugado no vértice F. A Figura 4 (b) exibe o grafo de retorno 
do carro 2 quando alugado no vértice B e a Figura 4 (c) o retorno do carro 3 
quando alugado no vértice C. No caso geral do problema são conhecidos os 
custos de retorno de todos os carros quando alugados em qualquer uma das 
cidades.  

  
(a) Distribuição dos carros na rota (b) Custo da rota 

   
(c) Custos da rota do Carro 1 (d) Custos da rota do Carro 2 (e) Custos da rota do Carro 3 

Figura 5 – Custos da rota para o exemplo proposto 
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Uma solução do problema exemplificado na
exibida na Figura 5. Essa solução 
disponíveis são alugados e não há carros alugados mais de uma vez. 
de percorrer o ciclo, segundo o esquema de
ao custo do caminho F-A
para o carro 2, somado ao custo do caminho C
6 unidades. A esse valor deve
suas bases. No caso do carro 1, o retorno do vértice B ao vértice F, custa uma 
unidade. Para o caso do carro 2, o retorno do vértice C ao vértice B custa duas 
unidades e, para o carro 3, o retorno ao vértice C quando o carro é entregue no 
vértice F custa duas unidades. Assim a solução final custa 11 unidades.

A Figura 6 
respectivos domicílios. 

 

Figura 6 – Composição das rotas dos carros na rota do c

 
O PCV corresponde a um caso especial do CaRS onde existe 

apenas um carro disponível para locação para todo o tour. Neste caso os 
custos operacionais de rota correspondem aos custos associados a este único 
carro disponível e a taxa de retorno é ze
devolvido na mesma cidade.

 

Figura 7 – Composição da rota do caixeiro no caso de apenas um carro disponível
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ão do problema exemplificado na Figura 3
. Essa solução considera um caso em que todos os carros 

disponíveis são alugados e não há carros alugados mais de uma vez. 
de percorrer o ciclo, segundo o esquema de solução da Figura 3, corresponde 

A-B para o carro 1, somado ao custo do caminho B
para o carro 2, somado ao custo do caminho C-D-F do carro 3, em um total d
6 unidades. A esse valor deve-se acrescentar o custo dos retornos dos c
suas bases. No caso do carro 1, o retorno do vértice B ao vértice F, custa uma 
unidade. Para o caso do carro 2, o retorno do vértice C ao vértice B custa duas 
unidades e, para o carro 3, o retorno ao vértice C quando o carro é entregue no 

custa duas unidades. Assim a solução final custa 11 unidades.

 ilustra o retorno dos carros alugados aos seus 

 

Composição das rotas dos carros na rota do caixeiro 

corresponde a um caso especial do CaRS onde existe 
apenas um carro disponível para locação para todo o tour. Neste caso os 
custos operacionais de rota correspondem aos custos associados a este único 
carro disponível e a taxa de retorno é zero, visto que o carro é alugado e 
devolvido na mesma cidade. A Figura 7 ilustra este caso em especial.

 

 

Composição da rota do caixeiro no caso de apenas um carro disponível
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3 e Figura 4 é 
considera um caso em que todos os carros 

disponíveis são alugados e não há carros alugados mais de uma vez. O custo 
3, corresponde 

B para o carro 1, somado ao custo do caminho B-E-C 
F do carro 3, em um total de 

se acrescentar o custo dos retornos dos carros a 
suas bases. No caso do carro 1, o retorno do vértice B ao vértice F, custa uma 
unidade. Para o caso do carro 2, o retorno do vértice C ao vértice B custa duas 
unidades e, para o carro 3, o retorno ao vértice C quando o carro é entregue no 

custa duas unidades. Assim a solução final custa 11 unidades. 

ilustra o retorno dos carros alugados aos seus 

 

corresponde a um caso especial do CaRS onde existe 
apenas um carro disponível para locação para todo o tour. Neste caso os 
custos operacionais de rota correspondem aos custos associados a este único 

ro, visto que o carro é alugado e 
ilustra este caso em especial. 
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3.3 Variantes do Problema 

O Caixeiro Alugador admite várias situações específicas de forma 
que pode ser classificado quanto a:  

 
1. Disponibilidade de carros para aluguel (parcial x total): 

Como não existe garantia de que as empresas de locação se façam 
presentes em todas as cidades de um tour, não obrigatoriamente pode-se 
considerar, de forma geral, que qualquer carro pode ser alugado em qualquer 
cidade. O caso em que é possível alugar todos os carros em todas as cidades 
é denominado total. Em qualquer outro caso o problema é denominado parcial. 
No presente trabalho, quando nenhuma observação for feita em contrário, o 
problema é considerado total. 
 
2. Alternativas de devolução do carro alugado (restrito x irrestrito): 

Como não existe garantia de que as empresas de locação operem 
serviços de recepção de carros em todas as cidades, não é possível considerar, 
de forma geral, que qualquer carro alugado pode ser devolvido em qualquer 
cidade.  Para distinguir essas diferentes situações, o caso em que todas as 
cidades podem fazer a recepção de todos os carros é denominado de irrestrito. 
Em qualquer outra situação o problema será denominado de restrito. No 
presente trabalho, quando nenhuma observação for feita em contrário, o 
problema é considerado irrestrito. 
 
3. Integridade do contrato (sem repetição x com repetição): 

Quando o problema não permitir que um mesmo tipo de carro seja 
alugado mais de uma vez no tour do caixeiro, o problema será denominado 
sem repetição. Nessa hipótese k ≥ t, ou seja, o número de carros disponíveis 
para o aluguel é sempre igual ou maior que o número de carros alugados pelo 
caixeiro. O caso sem repetição em que todos os carros devam ser 
obrigatoriamente alugados é denominado exato. Nessa hipótese k = t. 
Observar que, para o caso exato, o número de carros disponíveis não poderá 
ultrapassar o número de cidades. O problema é denominado com repetição em 
qualquer outro caso. No presente trabalho, quando nenhuma observação for 
feita em contrário, o problema é considerado sem repetição. 
 
4. Cálculo dos custos de devolução do carro alugado (livre x vinculado): 

Os custos de devolução dos carros podem ser constituídos por 
valores independentes da topologia ou restrições da rede. Nesse caso o 
problema é dito livre. No caso em que os custos de devolução de um carro são 
calculados levando em conta a rota empregada pelo carro para retornar a sua 
base, o problema é dito vinculado. No presente trabalho, quando nenhuma 
observação for feita em contrário, o problema é considerado livre. 
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5. Simetria das distâncias entre as cidades (simétrico x assimétrico): 

Quando 
k

ijc  = 
k

jic  para 1 ≤ i,j ≤ n, 1 ≤ k ≤ ncars, onde ncars representa 
o número de carros disponíveis para alugar em dado caso, o problema é 
denominado simétrico. Em caso contrário é não simétrico. Observa-se que o 
problema simétrico não implica que os custos finais de operação possam ser 
considerados simétricos. A denominação de simetria distingue o tipo da matriz 
de distâncias do grafo. No presente trabalho, quando nenhuma observação for 
feita em contrário, o problema é considerado simétrico. 
 
6. Existências de ligações no grafo de conexão que modela o problema 
(completo x incompleto): 

Quando o grafo do problema for completo o problema receberá o 
mesmo nome. O problema será denominado incompleto em caso contrário. No 
presente trabalho, quando nenhuma observação for feita em contrário, o 
problema é considerado completo. 
 

Finalmente, é também possível identificar a variante do caminho do 
caixeiro alugador. Nesse caso o caixeiro alugador não deseja realizar um tour 
que retorne à primeira cidade do ciclo, no entanto, seu desejo é realizar um 
caminho Hamiltoniano entre duas determinadas cidades do grafo.   
 
 

3.4 Aplicações do Problema 

3.4.1 Otimização do Sistema Flexível de Fabricação 

Um Sistema Flexível de Fabricação (Flexible Manufacturing System 
– FMS) possui nós de produção independentes distribuídos em uma planta de 
produção. A fabricação executa diversas tarefas industriais distintas até que, 
em geral, não exista linhas de produção previamente organizadas na planta, e 
o transporte entre os nós de fabricação nem sempre pode ser realizado por 
equipamentos fixos, tais como esteiras transportadoras. 

Um sistema de transporte FMS pode consistir em diferentes tipos de 
carregadores móveis, principalmente com propulsão elétrica, possuindo custos 
operacionais diferentes por unidade de deslocamento. 

Como regra geral, a fabricação deve planejar seu sistema de 
transporte com cada novo pedido de produção. Também como regra geral, 
uma peça de fabricação em um FMS, normalmente requer ser processada em 
um subconjunto de estações de trabalho da planta, não em todas. 

Não é rara a situação em que cada estação de trabalho possa 
executar uma ou mais operações em uma peça de fabricação com um custo 
constante e dependendo apenas das peças e das operações sob sua 
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responsabilidade, não dependendo de operações anteriores ou futuras sobre 
esta peça. 

Para uma situação como esta, considerando que a FMS tem de 
processar um lote de peças semelhantes e também que exista k diferentes 
transportadoras disponíveis para atender a demanda de deslocamento de 
peças entre as estações de trabalho, o problema de minimizar o custo total de 
transportar o lote entre as diferentes estações de trabalho da FMS pode ser 
modelado tal como um caminho ou circuíto do caixeiro alugador em que os 
transportadores desempenham o papel dos carros e o circuito conecta as 
estações de trabalho que serão necessárias para o processamento das peças 
de fabricação. 

Para o caso onde a peça deve ser entregue no mesmo lugar onde é 
recebida inicialmente na planta de trabalho, o modelo de ciclo Hamiltoniano é 
caracterizado. Caso contrário o modelo de caminho Hamiltoniano é 
caracterizado. 

 
 

3.5 A Dificuldade de Solucionar CaRS 

O problema consiste basicamente na determinação de um ciclo 
hamiltoniano em um grafo G através da composição de caminhos 
desenvolvidos sobre os vértices de G. Considerando T={1,...,t} o conjunto do 

índice de até t subgrafos Hi de G, i∈T. Denominando por V(Hi) os vértices de Hi, 
os subgrafos Hi de um CaRS possuem as seguintes propriedades:  

 

� ����� = �	
�
�  

 

(01) 

 ����� � ����� ≤ 1     ∀�, � ∈ �                                 (02) 

 

    A restrição 1 determina que a união de todos os caminhos visite 
todos os vértices do grafo. A restrição 2 implica que dois diferentes subgrafos 
nunca possuam mais de um vértice em comum, uma condição para evitar a 
formação de subciclos. Observe-se que as restrições (01) e (02) ainda não são 
suficientes para garantir o ciclo do caixeiro alugador. É necessário ainda que os 
t subgrafos considerados três a três, quatro a quatro, etc., até t-1 a t-1, também 
não possuam mais do que um vértice em comum.  

Por se tratar de caminhos hamiltonianos, cada caminho 
desenvolvido em um dos subgrafos Hi visita todos os vértices do subgrafo. O 
caminho do subgrafo Hi deve ser atribuído a um carro diferente dos carros 
atribuídos a caminhos tornados vizinhos ao caminho de Hi pela construção do 
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ciclo hamiltoniano em G. Os custos das arestas de cada subgrafo 
correspondem aos custos de operação do carro que por ele trafega. Além disso, 
quando k≥2 deve-se levar em conta no somatório dos custos totais o valor do 
retorno de cada carro alugado em uma cidade i e devolvido na cidade j, quando 

i ≠ j.  

Problemas de determinação de ciclos e caminhos hamiltonianos são 
tipicamente conhecidos como problemas NP-completos (GAREY & JOHNSON, 
1979). Pelo anteriormente exposto, a dificuldade de solução do CaRS é pelo 
menos tão grande quanto a do Caixeiro Viajante. Todavia, apesar de algumas 
soluções do PCV também se constituírem em soluções viáveis para o CaRS, 
esse último problema possui um número muito maior de soluções viáveis e 
incorpora todas as exigências do PCV, semelhantemente ao que acontece com 
diversas classes de problemas de roteamento de veículos – que sabidamente 
são problemas de mais difícil solução que o PCV (RALPHS et al., 2003).  

O PCV é um caso particular do CaRS na situação em que existe 
apenas um veículo disponível para aluguel na primeira cidade do tour e 
nenhuma possibilidade de troca desse veículo nas demais cidades do grafo. 
Ou ainda a situação em que existe somente um veículo para aluguel no 
problema, sendo que os custos de aluguel desse veículo independem da 
cidade em que ele é alugado e todas as taxas de retorno são iguais a zero.  

Observe-se que o espaço de solução do CaRS é exponencialmente 
maior que o espaço de solução do PCV. Considerando que o grafo G=(N,M) 
seja completo e que o CaRS solucionado seja total, irrestrito e sem repetição. 
Nesse caso qualquer permutação de vértices de G é uma solução viável para o 
problema do aluguel considerado apenas um dos possíveis k carros. Como 
existem k carros disponíveis para aluguel, existem O(k.n!) diferentes 
configurações viáveis que atendem à condição de uso de apenas um carro no 

CaRS. A partir de k≥2 cada ciclo hamiltoniano do caixeiro alugador poderá ser 
particionado em até k-subcaminhos contínuos sendo que para cada uma das 
possibilidades de compor essas partições pode existir um valor peculiar para a 
rota.  

Esse valor peculiar está associado tanto à necessidade de 
considerar os custos relativos à taxa de retorno dos carros alugados, quanto à 
distribuição dos custos da rota variar em função da composição de carros. O 
número de possíveis partições associada a cada ciclo hamiltoniano em G será 
igual ao número das diferentes formas em que o conjunto das n cidades do 
ciclo pode ser dividido em s grupos de cidades que serão visitadas por s 

diferentes carros, k≥ s ≥2. O número que conta esse processo de partição de 
um conjunto em conjuntos disjuntos que vão de 2 a k é o número de Stirling do 
segundo tipo. 

 Dessa forma o número de configurações do espaço de soluções do 
CaRS é pelo menos O(2n) maior que o espaço de soluções do caixeiro viajante, 
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uma vez que para k=2 o número de Stirling associado é O(2n) (AMDEBERHAN 
et al., 2008). Para um caso geral do CaRS o porte do espaço de soluções será 
ainda maior uma vez que não existe um limite teórico para o número de carros 
k a ser considerado no problema.   
 

3.6 O Banco de Instâncias CaRSLIB 

Visto que o problema apresentado neste trabalho é inédito, uma 
biblioteca de instâncias, chamada CaRSLIB, foi criada com o propósito de 
testar os algoritmos propostos. 

Estas instâncias possuem as seguintes características: total (todos 
os carros podem ser alugados em todas as cidades), irrestrito (todos os carros 
podem ser devolvidos em todas as cidades), sem repetição (cada carro pode 
ser alugado apenas uma vez), livre (as taxas de retorno não são 
correlacionadas com a topologia da instância), simétrica (os custos para 
transitar da cidade i para a j e vice-versa são iguais) e completa (grafo 
completo – existe uma aresta entre cada par de cidades). 

O banco de instâncias consiste de um conjunto de instâncias 
Euclidianas e um conjunto de instâncias não-Euclidianas. Para cada conjunto, 
três grupos de instâncias foram criados. Os conjuntos distinguem-se pelos 
pesos associados às suas arestas. Cada conjunto é formado por 10 instancias 
de mapas reais, 40 instancias geradas aleatoriamente e 50 geradas a partir do 
banco TSPLIB. O número de cidades varia entre 14 e 300 e o número de 
veículos varia entre 2 e 5. 

 

3.6.1 Formato do Arquivo 

O formato do arquivo de instâncias para o Problema do Caixeiro 
Alugador leva em conta as especificações definidas no clássico banco de 
instâncias do caixeiro viajante e problemas relacionados – TSPLIB (REINELT, 
1995), acrescentando-se parâmetros e seções específicas a esta nova variante 
do problema. Cada arquivo consiste de um espaço de especificações e de um 
espaço de dados.  

O espaço de especificações contém informações sobre o formato do 
arquivo e de seu conteúdo. Todas as entradas nesta seção apresentam-se na 
forma <palavra-chave> : <valor> 
 
NAME : BrasilRS32e.car 

Identifica o arquivo de dados. O nome de uma instância CaRS possui 4 segmentos 
que identificam respectivamente: 1. O local de aplicação (simbólico), 2. O número de 
vértices do grafo (cidades ou locadoras), 3. Tipologia e=Euclidiana, ne=Não-
Euclidiana, 4. A extensão das instâncias em formato para o CaRS. 
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TYPE : <string> 

Especifica o tipo de dados do arquivo de instâncias. Como o tipo CaRS não existe no 
banco de instâncias TSPLIB está disponibilizado para utilização pública em 
http://www.dimap.ufrn.br/lae/en/projects/CaRS.php. 

 

COMMENT : <string> 

Utilizado para comentários adicionais, tais como uma descrição de onde a instância é 
aplicada, referências, nome do criador e colaboradores. 

 

DIMENSION : <integer> 

Refere-se ao número de vértices do grafo, ou seja, o número de cidades ou locadoras 
do problema. 

 

CARS_NUMBER: <integer> 

Refere-se ao número de diferentes carros utilizados na instância. 

 

EDGE_WEIGHT_TYPE : <string> 

Especifica como valores de custos das arestas serão mostrados. O valor EUC_2D 
indica que os vértices do grafo serão representados na instância através de pares de 
coordenadas em um plano Euclidiano de 2 dimensões. O valor EXPLICT indica que os 
custos estão explicitamente demonstrados na instância. 

 

EDGE_WEIGHT_FORMAT : <string> 

Especifica o formato de apresentação dos custos das arestas. O valor VECTOR indica 
que os custos serão representados na instância em forma compactada e serão obtidos 
através de aplicação de uma fórmula específica. O valor FULL_MATRIX indica que os 
custos estão explicitamente demonstrados no formato de uma matriz. 

 

O espaço de dados contém os dados propriamente ditos que 
servirão de instâncias para o algoritmo de resolução do problema. 

NODE_COORD_SECTION 

Utilizada para instâncias do tipo euclidianas simétricas. As coordenadas dos vértices 
do grafo são discriminadas nesta seção, de par em par. O resultado da distância 
percorrida é obtido pela seguinte operação (sqrt(pow((P[i].x-P[j].x), 2) + pow((P[i].y-
P[j].y), 2))) 

 

EDGE_WEIGHT_SECTION : 

Seção utilizada para relacionar os custos das arestas do grafo do caixeiro. Os dados 
são mostrados ordenadamente pelos vértices do grafo em vetores rotulados 
horizontalmente pelo carro utilizado. O resultado do custo percorrido é obtido pela 
seguinte operação ((vetor[i]*2+vetor[j]*3)/3)+(dist[i][j]). 
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RETURN_RATE_SECTION : 

Seção criada especificamente para o CARS contendo os valores das taxas de retorno 
por carro conforme locadora inicial e final. Para restringir a entrega de veículos em 
determinadas cidades é atribuído ao vértice correspondente um valor infinito, 
representado pelo custo 999999. 

 

As distâncias entre as cidades associadas aos grafos do primeiro 
grupo de instâncias foram obtidas a partir de mapas reais de estados 
brasileiros. Os custos associados às arestas dos grafos que modelam o 
segundo grupo de instancias foram gerados aleatoriamente com igual 
probabilidade e com valores no intervalo [10,500]. O terceiro grupo de 
instancias foi baseado no banco de instancias TSPLIB (Reinelt, 1995).  

As taxas de retorno foram aleatoriamente geradas com igual 
probabilidade e com valores no intervalo [5%,15%] da média dos pesos 
associados às arestas da instancia. 
 

3.7 Representação de Soluções 

Soluções do problema são representadas em todos os algoritmos 
apresentados neste trabalho em forma de um vetor bi-dimensional com n 
elementos como ilustrado na Figura 8. A Figura 8(a) mostra a solução para a 
instancia apresentada na Figura 5(a). A Figura 8(b) apresenta a solução para 
uma instância de n = 11 e 5 carros. Os elementos da primeira linha 
correspondem aos índices dos carros utilizados ao visitarem as cidades. A 
segunda linha corresponde a sequência de cidades visitadas no tour.  

 

 

 

(a) Solução para a Instância da Figura 5(a) 

 

(b) Solução do Problema com 11 cidades e 5 carros disponíveis 

 

Figura 8 – Exemplos de Representação de Soluções do Problema 

 

F A B E C D F

1 1 1 2 2 3 3

0 6 4 3 10 7 1 9 2 5 8

2 2 2 2 2 1 1 5 5 5 4
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O elemento na primeira coluna e segunda linha corresponde a 
cidade i1 e assim por diante. Quando um carro Ci  i =1,p, k, onde k é o numero 
de carros do problema, viaja da cidade i1 para a cidade im o valor 
correspondente ao carro Ci é escrito na primeira linha do vetor acima da 
posição da cidade i1. A última cidade visitada por um carro não recebe o índice 
do carro que nela termina seu caminho. Assim, as posições da primeira linha 
da solução são anotadas pelos carros que iniciam seu caminho nas cidades 
registradas na respectiva coluna da primeira linha. A cidade 0 é sempre a 
cidade inicial do tour e não é representada na solução como destino final, o que 
fica subentendido. 

A Figura 8(b) representa um tour que inicia na cidade 0 com o carro 
2 passando pelas cidades 6,4,3,10 até chegar a cidade 7. Na cidade 7 o carro 
2 retorna à cidade 0 e o carro 1 é alugado para prosseguir o tour até a cidade 9. 
Na cidade 9 o carro 5 é alugado e assim por diante. O carro 4, alugado na 
cidade 8 completa o tour na cidade 0.  

 

3.8 Algoritmos Metaheurísticos na solução do CaRS 

Neste trabalho, algumas abordagens foram selecionadas para a 
realização de uma análise experimental. Com o objetivo de encontrar a solução 
ótima ou aproximada das instâncias do banco inicial do Problema do Caixeiro 
Alugador optou-se pela programação de algoritmos das seguintes 
metaheurísticas: 

 
1. GRASP (FEO & RESENDE, 1995)  
2. VND (MLADNOVIC & HANSEN, 1997) 
3. GRASP híbrido com VND 
4. Colônia de Formigas (DORIGO, 1992) 
5. Algoritmo Memético (MOSCATO, 1989) 
6. Transgenética Computacional (GOLDBARG & GOLDBARG, 2009) 

 

Estas metaheurísticas e seus respectivos experimentos 
computacionais são apresentados com detalhes nos capítulos seguintes. 
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4 O ALGORITMO GRASP 

 

4.1 Introdução  

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a primeira 
metaheurística desenvolvida para a solução do problema investigado neste 
trabalho, o GRASP – Greedy Randomized Adaptive Search Procedures (FEO & 
RESENDE, 1995). O item 4.2 define a estrutura geral da metaheurística 
GRASP e mostra seu potencial para solucionar o problema CaRS. O item 4.3 
revisa sumariamente o estado da arte da abordagem e mostra suas aplicações 
em problemas de roteamento. O item 4.4 define o algoritmo GRASP proposto e 
o método construtivo empregado, bem como apresenta o pseudocódigo e o 
processo de parametrização realizado. O item 4.5 apresenta os resultados do 
experimento computacional realizado e finalmente o item 4.6 apresenta as 
conclusões do capítulo. 

 

4.2 Fundamentação da Abordagem GRASP 

O GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) foi 
proposto por Feo & Resende (1995) e Resende (1998) e consiste em um 
método iterativo onde cada iteração é formada por duas fases: a fase 
construtiva e a fase de busca local. 

Na fase construtiva uma solução viável é construída iterativamente, 
um elemento por vez até que a solução esteja completa. Todos os elementos 
que fazem parte da solução são ordenados em uma lista de candidatos por um 
procedimento guloso que mede o benefício que o elemento mais recente 
concede à parte da solução já construída. Um sub-conjunto denominado Lista 
Restrita de Candidatos (LRC) é formado pelos melhores elementos que 
compõem a lista de candidatos. O aspecto probabilístico do GRASP é 
caracterizado pela escolha aleatória de um dos elementos da lista LRC, não 
necessariamente o melhor. 

A fase de construção, portanto é iterativa, adaptativa, aleatória e 
pode ser gulosa. É iterativa visto que a solução inicial viável é construída, 
elemento a elemento. É adaptativa, pois os benefícios associados a cada 
elemento são levados de uma iteração para outra, refletindo as mudanças 
ocasionadas pela seleção prévia de outros elementos, e é gulosa porque a 
adição de cada elemento é feita a partir de uma lista chamada Lista Restrita de 
Candidatos (LRC) composta de k melhores candidatos. O tamanho da LRC é 
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controlado pelo parâmetro α onde, para α=1 o algoritmo tem um 
comportamento puramente aleatório e para α=0 um comportamento guloso. 

A fase de busca local em problemas de otimização é constituída por 
técnicas baseadas na noção de vizinhança, ou seja, heurísticas percorrem o 
espaço de pesquisa passando, iterativamente, de uma solução para outra que 
seja sua vizinha em busca de uma melhor solução. É a fase de melhorias, onde 
o objetivo é encontrar no espaço de pesquisa uma solução ótima local na 
vizinhança da solução construída. Esta segunda fase consiste basicamente em 
um procedimento de busca local, visto que a solução gerada na fase 
construtiva pode não ser um ótimo local. 

 

4.3 Estado da Arte do GRASP, Aplicações e características 

Conforme Resende & Ribeiro (2011), uma característica 
especialmente atraente do GRASP é a sua facilidade de implementação. 
Poucos parâmetros precisam ser definidos e regulados. Por esta razão, a 
codificação do algoritmo pode se concentrar na implementação de estruturas 
de dados eficientes para garantir iterações GRASP mais rápidas. 

A primeira aplicação do GRASP descrita na literatura foi concernente 
ao problema de cobertura de conjuntos (FEO & RESENDE, 1989). A partir de 
então, o GRASP tem sido aplicado a muitos problemas de diferentes áreas, tais 
como roteamento, lógica, cobertura e particionamento, localização, árvore 
geradora mínima, otimização em grafos, problemas de atribuição ou 
designação, horários, scheduling, fabricação, transportes, sistemas de energia, 
telecomunicações, gráficos e desenhos de mapas, biologia e VLSI, entre outros. 
Uma relação detalhada de aplicações do GRASP nestas áreas pode ser obtida 
em Resende & Ribeiro (2011). 

Muitos conceitos e módulos de aperfeiçoamento têm sido propostos 
para melhorar o desempenho da metaheurística GRASP. Entre as principais 
contribuições destacam-se o Path-Relinking (RESENDE & RIBEIRO, 2003), o 
GRASP Reativo (PRAIS & RIBEIRO, 2000), GRASP Paralelo (PARDALOS et 
al., 1995), Memória em Longo Prazo (FLEURENT & GLOVER, 1999) e Filtro 
(FESTA & RESENDE, 2002). 

Diferentes metaheurísticas fazem uso de componentes comuns, tais 
como, construtivos gulosos, busca local, diversificação, lista de candidatos, 
múltiplas estruturas de vizinhança, path-relinking, etc. Emprestar e incorporar 
princípios de outras metaheurísticas levam a eficientes hibridizações GRASP, 
que muitas vezes pode resultar no melhor algoritmo para alguma classe de 
problemas. 

Diversas hibridizações do GRASP com outras metaheurísticas (tais 
como busca tabu, simulated anneling, VNS/VND, busca local iterativa e 
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algoritmo genético) são relatadas pela literatura. Festa et al. (2002) estudaram 
diversas combinações do GRASP e VNS e outros exemplos são encontrados 
em Beltran et al. (2004) e Canuto et al. (2001). Li et al. (1994) fazem uso do 
GRASP para criar a população inicial de um algoritmo genético. A hibridização 
do GRASP com a busca tabu foi primeiramente estudada por Laguna & 
González-Velarde (1991) e depois muitos trabalhos se seguiram. Uma solução 
construída pelo GRASP é passada para o procedimento ILS (iterated local 
search) em Ribeiro & Urrutia (2007). Uma pesquisa de aplicações GRASP 
hibridizadas com data mining pode ser encontrada em Santos et al. (2008). 

A fundamentação do GRASP pode ser encontrada na literatura (FEO 
& RESENDE, 1995; RESENDE & RIBEIRO, 2003; RESENDE & RIBEIRO, 
2010). É possível encontrar uma versão on-line no sitio 
http://www.research.att.com/~mgcr da bibliografia completa e sempre 
atualizada do GRASP e suas aplicações. 

 

4.4 Algoritmo GRASP proposto para o CaRS 

 Nesta seção o algoritmo GRASP proposto para o CaRS é 
apresentado.  

 

4.4.1 Pseudocódigo do GRASP para o CaRS 

O pseudocódigo do algoritmo GRASP é apresentado no Quadro 1 
onde os parâmetros de entrada são: o nome da instância a ser processada 
(nomeInstancia), o número de iterações GRASP (#max_iter) e o tamanho da 

lista restrita de candidatos (α). 

O algoritmo possui uma fase de pré-processamento (passos 3 a 5 do 
Quadro 1) onde nCar soluções PCV ótimas são obtidas com o Concorde TSP 
Solver (APPLEGATE et al., 1994, 2006), uma para cada carro disponível, onde 
nCar é o número de carros disponíveis em uma determinada instância. 

A solução Sol é construída no procedimento fase_construtiva( ) 
conforme o pseudocódigo apresentado no Quadro 2. Após isso, Sol é 
submetida a um procedimento de busca local, 2-Shift( ), descrito no algoritmo 
do Quadro 3. 
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Quadro 1 – Pseudocódigo Principal do Algoritmo GRASP 

Algoritmo 1 – Procedimento Principal do GRASP 
 

1 main(nomeInstancia, #max_iter, α) 
2    instanceRead(nomeInstancia) 

3    para i ←1 até nCar faça 

4      exact_Sol[i] ← Concorde_Solver(i) 
5    fim para 

6    Sol ←{}; f(Sol*) ←∞; 

7    para i ←1 até #max_iter faça 

8       fase_construtiva(exact_Sol ,Sol,α) 

9       Sol ⃪ fase_buscaLocal (Sol) 
10       se (f(Sol) < f(Sol*)) 

11          Sol*  ⃪ Sol; f(Sol*)  ⃪ f(Sol) 
12       fim se 
13    fim para 
14    retorna(Sol*) 

 

 

4.4.2 A Fase Construtiva do GRASP 

Na construção da solução Sol, o algoritmo adiciona a uma solução 
inicial vazia um conjunto de trechos de caminho que são construídos 
iterativamente e designados a diferentes carros.  

No Quadro 2 um caminho entre as cidades armazenadas nas 
variáveis iCity e dCity é construído e designado para o carro armazenado na 
variável iCar. A variável Av_cities armazena o conjunto de cidades ainda não 
designados em Sol. O carro é escolhido aleatoriamente no procedimento 
random_available_car( ).  

 

Quadro 2 – Pseudocódigo da Fase Construtiva do Algoritmo GRASP 

Algoritmo 2 – Fase Construtiva do Algoritmo GRASP 
 

1 fase_construtiva(Sol_exata ,Sol,α) 

2   iCity ⃪ 0; #n_available_car  ⃪ nCar; Av_cities  ⃪ N\{0}; 
3   while ((#n_available_car > 1) and (Sol is not complete)) 

4      iCar  ⃪ random_available_car( ) 
5      LRC  ⃪ build_LRC(α, iCity,iCar, Av_cities) 
6      dCity ⃪ select_city(LRC); Av_cities  ⃪ Av_cities \{dCity} 
7      path[iCar] ⃪ build_path(exact_Sol[iCar],iCity, dCity) 
8      set_path_car(Sol,path[iCar]) 

9      iCity  ⃪ dCity; n_available_car  ⃪ n_available_car-1 
10   end_while 
11   if ((#n_available_car = 1) and (Sol is not complete)) 

12      iCar  ⃪ last_available_car( ) 
13      path[iCar] ⃪  nearest_neighbor(iCity) 
14   end_if 
15   set_path_car(Sol,path[iCar]) 
16 return (Sol) 
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Inicialmente (passo 2 do Quadro 2) a variável iCity é definida como a 
cidade domicílio do caixeiro. Esta variável armazena o ponto de partida do 
caminho a ser construído em uma determinada iteração do loop principal. 
Analogamente, a variável dCity armazena a cidade final do caminho.  

A cidade destino é escolhida aleatoriamente a partir de uma lista 
restrita de candidatos (LRC), construída no passo 5. Esta lista contém α% 
cidades com as menores taxas de retorno relacionadas a cidade armazenada 
em iCity, para o carro considerado. O caminho entre as cidades armazenadas 
em iCity e dCity é construido no procedimento build_path( ). O primeiro trecho é 
construido entre a cidade domicílio e dCity.  

No passo 7, o caminho é obtido a partir da solução PCV exata 
correspondente ao carro armazenado em iCar, exact_Sol[iCar]. Ou seja, o 
caminho entre as cidades 0 e dCity do ciclo Hamiltoniano construido sobre o 
grafo correspondente a iCar é o primeiro a ser adicionado a solução Sol.  

Nas próximas iterações do loop principal, cidades que já pertencem 
a Sol são removidas do caminho obtido a partir da solução PCV ótima 
correspondente a iCar no procedimento build_path( ). Supondo que a cidade b, 
entre as cidades a e c no caminho construído na i-enésima iteração do loop 
principal, já está no caminho construído na iteração j, j < i. Então o 
procedimento remove a cidade b  do caminho i-enésima e inclui a ligação entre 
as cidades a e c. O caminho correspondente a iCar é armazenado na variável 
path[iCar].  

O loop principal é interrompido quando todas as cidades forem 
incluidas em Sol, significando que a solução já está construída, ou se restar 
apenas um carro à disposição. Neste último caso, um caminho associado a 
este carro, será construído incluindo todas as cidades ainda não designadas 
em Sol.  

Esta tarefa é realizada com uma versão adaptada da heurística do 
Vizinho mais Próximo (Nearest Neighbor Heuristic), uma conhecida heusrística 
construtiva proposta para o PCV (JOHNSON & MCGEOH, 2002), que constrói 
um caminho Hamiltoniano com as cidades restantes. 

A cidade destino da última iteração do laço principal é a cidade 
inicial deste último trecho, armazenado em iCity. Supondo que #cities ainda 
não foram designadas em Sol. Então a heurística do Vizinho mais Próximo é 
aplicada para estas #cities, iniciando em iCity e considerando os pesos dos 
caminhos correspondentes ao último carro disponível. 

O procedimento set_path_car( ) do Quadro 2 é responsável pela 
atualização da solução quando um novo trecho pertencente a um carro é 
construído, isto é, o procedimento concatena o novo trecho ao ciclo do caixeiro 
em construção. 
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4.4.3 A Fase de Busca Local do GRASP 

Na fase de busca local do algoritmo GRASP desenvolvido para a 
resolução do problema do caixeiro alugador foi utilizada uma heurística de 
busca chamada 2-Shift. A solução de menor custo de cada iteração é 
transportada como solução inicial da subsequente até o que uma solução 
chamada de mínimo local seja encontrada. 

O procedimento 2-Shift examina os caminhos de cada carro, dentro 
do tour geral, realizando os deslocamentos (shifts) entre uma cidade da rota e 
sua vizinha, para todas as cidades da rota, sem que se altere o carro de 
aluguel. Os caminhos dos carros são examinados em sequência. Cada vez que 
uma melhoria é alcançada, a solução S é atualizada.   

A heurística 2-Shift gera uma vizinhança Shift de comprimento 
restrito. A vizinhança Shift é obtida inserindo e deslocando sistematicamente as 
cidades e os veículos vizinhos do trecho de cada carro na solução. 

Sendo S = (i1, i2, L,ix-1,ix,L, iy-1,iy,L,iz) uma sequência de cidades 
em Sol que define três trechos trafegados pelos carros c1, c2 e c3 os quais são 
alugados nas cidades i1, ix e iy e devolvidos nas cidades ix, iy e iz+1, 
respectivamente. Se a cidade ir é trocada com a cidade ir+1, x < r < y-1, a 
mudança no custo do trecho percorrido pelo carro c2 depende unicamente dos 
pesos designados às arestas do correspondente caminho. Os custos de 
aluguel e de retorno permanecem os mesmos.  

 

Quadro 3 – Pseudocódigo da Fase Busca Local do GRASP para o CaRS 

Algoritmo 3 – Fase Busca Local do GRASP 
 

1 fase_buscaLocal (sol) 

2      sol* ⃪  sol 
3      aux  ⃪  sol 
4      for i  ⃪ 2 to nCar-1 do 
5         for j  ⃪ i+1 to nCar do 
6            sol ⃪  apply2exchange(sol,i, j) 
7            sol ⃪  repairSolution(sol) 
8            if (f(sol) < f(sol*)) 

9                sol*  ⃪  sol 
10            end_if 

11            sol ⃪ aux 
12         end_for 
13      end_for 
14 return(sol*) 
 

 

Por outro lado, se r = x, as cidades onde o carro c1 é devolvido e o 
carro c2 é alugado também mudam. Similarmente, se r = y-1, as cidades onde o 
carro c2 é devolvido e o carro c3 é alugado também mudam. Ou seja, o custo 



 

do trecho percorrido além de depender dos pesos das arestas do caminho 
também dependerá dos valores de aluguel e de devolução destes novos 
pontos de troca. 

O Quadro 3 
fase_buscaLocal( ) que 
de busca local do GRASP
posições i e j são trocados (cidade
apply2exchange(sol,i,j). Todas as trocas são consideradas. 

Um procedimento de reparação p
reparar a solução caso o 
inviável. Inviabilidade é verificada quando um carro é alugado mais de uma ve
ou quando uma cidade é visitada mais de uma vez na solução. Neste último 
caso, no mínimo, uma cidade também não é visitada.

Como na heurística 
do veículo pode ser viola
repairSolution(sol). O problema do carro repetido é resolvido pela substituição 
da segunda ocorrência pelo carro imediatamente 
sequência. 

 

Figura 9 – Método de Busca do Procedimento 
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de 5 cidades. A figura mostra diversas trocas de duas cidades. Supondo que a 

do trecho percorrido além de depender dos pesos das arestas do caminho 
também dependerá dos valores de aluguel e de devolução destes novos 

 apresenta o pseudocódigo geral do procedime
que se refere à aplicação do procedimento 

de busca local do GRASP. No interior do loop (passos 6-11), os conteúdos das 
são trocados (cidades e os carros associados) no procedimento 

. Todas as trocas são consideradas.  

Um procedimento de reparação provavelmente será necessário 
caso o procedimento 2-Shift transforme Sol em uma solução 

. Inviabilidade é verificada quando um carro é alugado mais de uma ve
ou quando uma cidade é visitada mais de uma vez na solução. Neste último 
caso, no mínimo, uma cidade também não é visitada. 

a heurística 2-Shift a restrição de não repetição do aluguel 
do veículo pode ser violada, a solução é corrigida pela função 

O problema do carro repetido é resolvido pela substituição 
da segunda ocorrência pelo carro imediatamente anterior utilizado na 

 

 
 

Método de Busca do Procedimento 2-Shift 

ilustra a ação do procedimento 2-Shift em uma instância 
A figura mostra diversas trocas de duas cidades. Supondo que a 
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do trecho percorrido além de depender dos pesos das arestas do caminho 
também dependerá dos valores de aluguel e de devolução destes novos 
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O problema do carro repetido é resolvido pela substituição 
anterior utilizado na 

 

em uma instância 
A figura mostra diversas trocas de duas cidades. Supondo que a 



 

última sequência representada por 
interior do laço do Quadro 3
carro 2 aparece sendo alugado
Quadro 3) resolve o problema e o resultado é indicado 
9. As soluções geradas são avaliadas por sua adequação e a de menor custo é 
selecionada. 

 

4.5 Experimentos Computacionais

A presente 
sentido de validar o algoritmo 

Para os testes preliminares
VND proposto foram execut
de 20 instâncias CaRSLIB, com um número de cidades na faixa de 14 a 300 e 
2 a 5 veículos. 

Os valores dos parâmetros 
em testes preliminares de afinação de parâmetros. Um critério de parada 
adicional é considerado para o algoritmo 
interrompida se a melhor sol
iterações. 

O gráfico da 
soluções em 8 instâncias do conjunto de teste para 
0,35 com maxIter= 300. 
representa a melhor opção de regulagem do parâmetro.

Figura 10 – Gráfico do comportamento do GRASP na regulagem de 

ma sequência representada por 4-2-3-1 na solução (a), seja p
Quadro 3. O resultado é mostrado na solução (b) onde o 

carro 2 aparece sendo alugado duas vezes.  A função reparadora (passo 7 do
resolve o problema e o resultado é indicado na solução (c) d

são avaliadas por sua adequação e a de menor custo é 

Experimentos Computacionais 

A presente seção apresenta experimentos computacionais
sentido de validar o algoritmo GRASP proposto.  

s testes preliminares de afinação de parâmetros 
VND proposto foram executadas 20 rodadas independentes sobre um conjunto 
de 20 instâncias CaRSLIB, com um número de cidades na faixa de 14 a 300 e 

Os valores dos parâmetros #maxIter = 300 e α = 0,25
iminares de afinação de parâmetros. Um critério de parada 

adicional é considerado para o algoritmo GRASP, isto é, a execução é 
interrompida se a melhor solução não apresenta melhoria em #

gráfico da Figura 10 ilustra o comportamento da média das 
soluções em 8 instâncias do conjunto de teste para α variando entre 0,15 a 

= 300. O gráfico demonstra que o valor de 0,25 para 
representa a melhor opção de regulagem do parâmetro. 

Gráfico do comportamento do GRASP na regulagem de 
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4.5.1 Limites Iniciais do Problema 

Por se tratar de um problema de minimização, qualquer solução 
viável do problema se constitui em um limite superior. As soluções associadas 
ao uso de apenas um carro são então limites superiores do problema e podem 
ser obtidas em ordem de dificuldade semelhante à solução de um caixeiro 
viajante clássico associado aos grafos de custos de operação dos veículos. 

Os limites superiores de cada instância foram determinados pela 
aplicação do Concorde TSP Solver em relação a cada um dos carros 
disponíveis (APPLEGATE et al., 2006) e escolhida a solução do veículo que 
retornou o menor valor. 

Na determinação do limite inferior, nenhuma solução do CaRS terá 
um custo de rota menor que o ciclo Hamiltoniano mínimo calculado em um 
grafo cujos pesos das arestas são constituídos pelos menores custos 
individuais de operação para cada carro. Nesse caso a viabilidade da rota é 
relaxada em relação à existência de restrições adicionais como, por exemplo, o 
número máximo de troca de veículos. Caso a rota encontrada pela solução 
anteriormente definida utilize custos associados a mais de um veículo, ao limite 
inferior devem ser adicionados os menores custos de retorno de dois carros do 
problema.   

 

4.5.2 Resultados Comparativos GRASP e Algoritmo Exato 

A primeira etapa do experimento computacional contemplou a 
verificação do potencial do algoritmo em obter soluções ótimas para um 
conjunto de pequenas instâncias. Soluções ótimas são obtidas com um 
algoritmo exato do tipo backtraking. Este método implicitamente enumera todas 
as possíveis configurações utilizando permutações dos carros disponíveis.  

O procedimento de backtracking implementado retorna a 
enumeração toda vez que o valor da solução promissora ultrapassa o valor do 
limite superior calculado para o problema, o que otimiza o poder de 
backtracking derivado do bound de solução.   

O algoritmo foi implementado em C++ e executado em uma 
plataforma Intel Core Duo 1.67 GHz, 2GB RAM rodando Linux. O algoritmo 
soluciona dezoito instancias Euclidianas e não-Euclidianas com n na faixa de 
10 e 16 cidades e 2 carros. 

A coluna Backtrack da Tabela 1 mostra o valor das soluções ótimas 
na coluna #Opt e o tempo de processamento despendido pelo algoritmo exato 
na coluna T(s). A coluna GRASP mostra as melhores soluções (coluna #Best), 
o desvio percentual da melhor solução (coluna GAP) e o tempo de 
processamento médio despendido pelo GRASP para alcançar a solução ótima 
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em trinta execuções independentes para cada instância. Os tempos são 
registrados em segundos. 
 

Tabela 1 – Resultados do Exato e GRASP em 18 pequenas instâncias 

INSTANCE BACKTRACK GRASP 

Name City Car T(s) #Opt T(s) Best GAP 

Mauritania10e 10 2 1 540 1 540 0.00 

Mauritania10n 10 2 1 571 1 571 0.00 

Colombia11e 11 2 19 620 1 620 0.00 

Colombia11n 11 2 14 639 1 640 0.00 

Angola12e 12 2 266 719 1 719 0.00 

Angola12n 12 2 144 656 1 656 0.00 

Peru13e 13 2 1953 672 1 672 0.00 

Peru13n 13 2 1847 693 1 693 0.00 

Libia14e 14 2 31273 730 1 730 0.00 

Libia14n 14 2 28331 760 1 764 0.01 

BrazilRJe 14 2 44104 294 1 297 0.01 

BrazilRJn 14 2 35263 167 1 170 0.02 

Congo15e 15 2 455788 756 1 756 0.00 

Congo15n 15 2 412212 886 1 886 0.00 

Argentina16e 16 2 7603200 955 1 955 0.00 

Argentina16n 16 2 7612310 894 1 894 0.00 

BrasilRN16e 16 2 7609203 375 1 375 0.00 

BrasilRN16n 16 2 7613217 188 1 194 0.03 

 

Os resultados apresentados na Tabela 1 mostram que o GRASP 
alcança as soluções ótimas para 13 das 18 instâncias testadas. Observa-se 
que a taxa de sucesso do GRASP é de 78% com máximo desvio da solução 
ótima de 3%.  

O tempo de processamento do algoritmo heurístico é 
significativamente menor em relação ao tempo de execução do algoritmo exato. 
Observa-se que nas últimas 4 instâncias cujo tamanho de cidades é 16, o 
algoritmo exato levou um tempo de execução superior a 88 dias enquanto que 
o GRASP encontrou 3 das 4 soluções ótimas em cerca de 1 segundo de 
execução. 
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4.5.3 Resultados dos Experimentos GRASP 

Os experimentos foram executados em microcomputadores com 
processador Intel Xeon QuadrCore W3520 2,8 GHz, 8GB de RAM em Scientific 
Linux 5.5 64 bits, com C++. Foram realizadas 30 execuções independentes em 
cada instância. São relatados resultados para instâncias disponíveis em 
http://www.dimap.ufrn.br/lae/en/projects/CaRS.php.  

Os resultados dos experimentos do algoritmo GRASP sobre as 
instâncias Euclidianas são apresentados na Tabela 2 e não-Euclidianas na 
Tabela 3. Estas tabelas mostram o nome da instância (Nome), o número de 
cidades (Cid), o número de carros disponíveis (Car), os limites iniciais Inferiores 
e superiores, respectivamente (LiInf e LiSup), a pior solução encontrada nas 30 
execuções do algoritmo (Pior), a média das soluções encontradas pelo 
algoritmo neste experimento (Média), a melhor solução (Melhor), o número de 
vezes (Freq) que a melhor solução foi encontrada por cada algoritmo e o tempo 
de processamento em segundos T(s). 
 

Tabela 2 – Resultados do algoritmo GRASP para as instancias Euclidianas 

INSTÂNCIA GRASP 

Nome Cid Car LiInf LiSup Pior Média Melhor Freq T(s) 

BrasilRJ14e 14 2 279 306 298 298 298 30 1 

BrasilRN16e 16 2 354 401 397 397 397 30 1 

BrasilPR25e 25 3 461 558 597 560 530 6 1 

BrasilAM26e 26 3 452 539 539 539 539 30 1 

BrasilMG30e 30 4 478 605 605 605 605 30 1 

BrasilSP32e 32 4 504 667 695 684 656 2 1 

BrasilRS32e 32 4 451 562 562 562 562 30 1 

BrasilCO40e 40 5 590 858 858 858 858 30 1 

BrasilNO45e 45 5 743 1060 1060 1060 1060 30 2 

BrasilNE50e 50 5 675 1056 1140 1103 1035 1 4 

Betim100e 100 3 901 2017 2269 1993 1886 16 28 

Vitoria100e 100 5 1295 2025 2025 2025 2025 30 25 

PortoVelho200e 200 3 2243 3390 3390 3390 3390 30 107 

Cuiaba200e 200 4 2165 3801 3653 3653 3653 30 88 

Belem300e 300 4 2882 5034 5034 5034 5034 30 235 

berlin52eA 52 3 8442 9470 9401 9151 9004 2 4 

eil76eB 76 4 1431 2553 2396 2311 2213 1 13 

rat99eB 99 5 2318 3796 4015 3844 3686 1 25 

rd100eB 100 4 9041 10701 10646 10351 10102 1 26 

st70eB 70 4 1390 2551 2457 2271 2139 1 11 
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A Tabela 2 mostra que o algoritmo GRASP encontra melhores 
resultados para 12 das 20 instâncias euclidianas estabelecendo assim limites 
superiores mais fortes para estas instâncias. Com o experimento mostrou-se 
que em pelo menos 12 instâncias, as melhores soluções encontradas são 
aquelas em que o caixeiro alugador optou em realizar trocas de veículos 
durante o percurso, mesmo pagando as taxas referentes a estas trocas, o 
somatório dos valores de percurso de cada carro somado a estas taxas de 
devolução dos veículos, foram inferiores a opção de utilizar apenas um carro. 
 

Tabela 3 – Resultados do algoritmo GRASP para as instancias não-Euclidianas 

INSTÂNCIA GRASP 

Nome Cid Car LiInf LiSup Pior Média Melhor Freq T(s) 

BrasilRJ14n 14 2 154 217 217 217 217 30 1 

BrasilRN16n 16 2 178 321 303 303 303 30 1 

BrasilPR25n 25 3 207 474 425 340 283 13 1 

BrasilAM26n 26 3 194 512 376 339 319 1 1 

BrasilMG30n 30 4 240 664 554 472 438 2 1 

BrasilSP32n 32 4 221 485 458 437 372 1 1 

BrasilRS32n 32 4 240 718 548 481 460 8 1 

BrasilCO40n 40 5 503 1169 1093 1022 924 1 2 

BrasilNO45n 45 5 490 1240 1208 1118 992 1 3 

BrasilNE50n 50 5 562 1635 1335 1271 1206 1 4 

Londrina100n 100 3 1110 2485 2288 2140 2046 1 25 

Osasco100n 100 4 925 2474 2474 2376 2167 1 24 

Aracaju200n 200 3 1815 4409 4409 4409 4409 30 134 

Teresina200n 200 5 1297 4453 4453 4453 4453 30 133 

Curitiba300n 300 5 2026 6616 6616 6616 6616 30 241 

berlin52nA 52 3 1208 3481 2927 2418 2039 5 5 

ch130n 130 5 1550 6704 6704 6704 6704 30 49 

d198n 198 4 2939 9628 8889 8886 8880 7 101 

kroB150n 150 3 2772 9737 7412 7325 7255 10 67 

rd100nB 100 4 1282 4590 3839 3536 3251 1 27 

 

A Tabela 3 mostra que o algoritmo GRASP encontra melhores 
resultados para 15 das 20 instâncias não-Euclidianas estabelecendo assim 
limites superiores mais fortes para as instâncias em análise. Com o 
experimento mostrou-se que em pelo menos 15 instâncias, as melhores 
soluções encontradas são aquelas em que o caixeiro alugador optou em 
realizar trocas de veículos durante o percurso, mesmo pagando as taxas 
referentes a estas trocas, o somatório dos valores de percurso de cada carro 
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somado a estas taxas de devolução dos veículos, foram inferiores à opção de 
utilizar apenas um carro. 

 

4.6 Conclusão 

Na primeira etapa do estudo algorítmico do Problema do Caixeiro 
Alugador foi desenvolvido um algoritmo metaheurístico GRASP aplicado ao 
problema. O presente capítulo definiu a estrutura geral deste algoritmo e seu 
potencial para solucionar o problema. Apresentou o pseudocódigo principal e o 
método construtivo empregado. Em um segundo momento apresentou uma 
série de resultados obtidos em experimentos computacionais realizados. 

A fim de ancorar os experimentos realizados, foi desenvolvido um 
algoritmo exato do tipo backtraking o qual registrou o resultado exato de uma 
amostra de 18 pequenas instâncias do tipo euclidianas e não-euclidianas. O 
algoritmo GRASP apresentado no capítulo obteve uma taxa de sucesso de 
78% com máximo desvio da solução ótima de 3%, mostrando ainda um tempo 
de execução significativamente menor em relação ao tempo do algoritmo exato, 
como por exemplo, na instância BrasilRN16e, o tempo de execução do 
algoritmo exato foi de mais de 88 dias enquanto que o algoritmo GRASP 
encontrou a solução ótima em cerca de 1 segundo. 

Foram realizados experimentos utilizando o software Concorde TSP 
Solver para todas as instâncias do banco de instâncias do problema (CaRSLIB), 
estabelecendo-se assim os limites superiores e inferiores iniciais para os 
conjuntos Euclidianos e não-Euclidianos. 

Os experimentos realizados sobres as instâncias da amostra do 
banco CaRSLIB mostraram que o algoritmo metaheurístico GRASP encontrou 
melhores resultados para 12 das 20 instâncias euclidianas e 15 das 20 
instâncias não euclidianas, estabelecendo-se assim limites superiores mais 
fortes para estas instâncias. Visto que os limites superiores iniciais foram 
definidos pelos percursos de menor valor realizados por apenas um veículo, 
através deste experimento inicial observa-se que em pelo menos 27 instâncias 
a troca de veículos durante o percurso resulta em melhoria de solução para o 
caixeiro alugador. 

  
  



 

 

5 O ALGORITMO VND

 

5.1 Introdução  

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a segunda 
metaheurística desenvolvida para a solução do problema investigado neste 
trabalho, o VND – Variable Neighborhood Descent
1997). O item 5.2 define a estrutura geral do 
solucionar o problema CaRS. 
estado da arte da abordagem
roteamento. O item 5.4 
pseudocódigo e as estruturas de vizinhanças empregadas
apresenta os resultados
o item 5.6 apresenta as conclusões do capítulo.

 

5.2 Fundamentação da Abor

O VNS (Variable Neighborhood Search
método de busca em vizinhança variável, e o VND (
Descent), ou método de descida em vizinhança variável, foram propostos em 
1997 por Nenad Mladenović 
metaheurísticas que reúnem um 
(Figura 11a), variando sistematicamente as estruturas de vizinhança (
11b), com uma estratégia de reinício com forte ênfase na intensificação.

 
 

(a) Estruturas de Vizinhanças

Figura 11 – Método de busca do VNS/VND
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Variable Neighborhood Search), conhecido como um 
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), ou método de descida em vizinhança variável, foram propostos em 
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(b) Busca em Vizinhanças 
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A Figura 11(a) exemplifica o método de busca do VNS/VND 

indicando que a solução S possui três estruturas de vizinhanças (ℵ1, ℵ2 e ℵr), 
cada uma associada a um tipo de busca local diferente. Cada tipo de busca 
varre o espaço associado a sua estrutura de vizinhança em busca de uma 
solução de melhor adequação (S’).  

O VNS/VND procura explorar de forma gradativa as vizinhanças da 
solução corrente, percorrendo as mais próximas e dirigindo-se para as mais 
distantes. A idéia é explorar primeiro as vizinhanças mais próximas e de menor 
custo computacional, e somente se não houver melhoria, parte para explorar 
outra estrutura de vizinhança.  

Ao encontrar um movimento de melhora na solução, como no caso 
da Figura 11(b) o procedimento de busca localizou uma solução S’ de melhor 

adequação que S na estrutura de vizinhança ℵ2, o VNS reinicia a busca, a 

partir de S’, priorizando novamente as vizinhanças mais próximas (ℵ1, ℵ2 e ℵr, 
respectivamente). A Figura 11(b) mostra ainda a localização de mais uma 
solução S’’ de melhor adequação após o reinício de aplicação na ordem 
sistemática das buscas. A melhora é definida pela função de avaliação de cada 
solução. 

Segundo (MLADENOVIC & HANSEN, 1997) e (HANSEN & 
MLADENOVIC, 1999) o VNS/VND baseia-se em três princípios simples: 

1) Um ótimo local com relação a uma vizinhança não necessariamente 
corresponde a um ótimo local com relação à outra vizinhança; 

2) Um ótimo global corresponde a um ótimo local para todas as 
estruturas de vizinhança; 

3) Para muitos problemas, ótimos locais com relação a uma vizinhança 
são relativamente próximos. 

As duas metaheurísticas funcionam de forma similar, porém o VNS 
possui um procedimento chamado Shaking que possui a finalidade de 
diversificação da solução a fim de evitar a ciclagem no algoritmo. A cada 
iteração, uma solução vizinha da solução inicial é sorteada e servirá de base 
para a execução da busca local. Já o VND é a maneira determinística do VNS 
encontrar uma solução de melhoria na solução corrente.  

 

5.2.1 Vizinhanças e Estruturas de Vizinhanças 

Uma vizinhança NΠ (S, σ) é o conjunto de soluções que podem ser 

alcançados a partir da solução S pela aplicação de uma operação σ. Uma 

métrica de afastamento ρ é o número de vezes que a operação σ poderá ser 

aplicada sobre S. E por fim, uma estrutura de vizinhança ℵk corresponde ao 
conjunto de vizinhanças alcançadas através de um procedimento k. 



 

 

 

(a) Instância PCV

Figura 12 – Exemplo de vizinhança 

Exemplificando, n
para o caixeiro viajante 
de uma solução inicial (S

de troca σ correspondente ao procedimento 

vizinhança ℵk conhecida como 
alcançadas através deste movimento está representado nas soluções 

S3 e S4. Como métrica de afastamento foi utilizada 

Podem ser citadas algumas estruturas de vizinhanças aplicáveis ao 
VNS/VND e comumente conhecidas na literatura, tais como, 2
Swap em grupo, Shift, Inversão, 2

1. Swap: são vizinhanças derivadas de movimentos de troca de posições entre 
elementos da solução. Podendo variar em 
se de forma contínua ou desc

2. Shift: são vizinhanças provocadas por movimentos de deslocamento 
elementos da solução. 

3. Inversão: são vizinhanças resultantes de movimentos de conjuntos de elementos 
da solução, provocando uma inversão de suas 

4. Interchange: são vizinhanças provocadas por movimentos de troca entre 
elementos de soluções vizinhas, ou troca em partes diferenciadas dentro da 
mesma solução (OSMAN, 1993)

5. Insert: são vizinhanças procedentes de movimentos de inserção 
solução em diferentes posições dentro da mesma. A idéia é encontrar uma 
melhoria pela inserção de um elemento em outro local da solução.

6. Opt: são vizinhanças derivadas de movimentos de trocas entre as arestas 
pertencentes a uma solução. Pod
KERNIGHAN, 1973). 

 
(a) Instância PCV 

 

(b) Vizinhança 2-Swap

Exemplo de vizinhança 2-Swap 

Exemplificando, na Figura 12 observa-se um exemplo de vizinhança 
 (PCV). O conjunto de vizinhança NΠ é obtido a partir 
S0) aplicando-se uma operação chamada de movimento 

correspondente ao procedimento k alcançado por uma estrutura de 

conhecida como 2-Swap. O conjunto de vizinhanças (
vés deste movimento está representado nas soluções 

Como métrica de afastamento foi utilizada ρ = 4. 

Podem ser citadas algumas estruturas de vizinhanças aplicáveis ao 
VNS/VND e comumente conhecidas na literatura, tais como, 2-Swap

, Inversão, 2-opt, 3-opt, k-opt, Interchange, 

: são vizinhanças derivadas de movimentos de troca de posições entre 
elementos da solução. Podendo variar em k elementos de troca que apresentam
se de forma contínua ou descontínua (KERNIGHAN & LIN, 1970). 

: são vizinhanças provocadas por movimentos de deslocamento 
 

Inversão: são vizinhanças resultantes de movimentos de conjuntos de elementos 
da solução, provocando uma inversão de suas posições originais. 

: são vizinhanças provocadas por movimentos de troca entre 
elementos de soluções vizinhas, ou troca em partes diferenciadas dentro da 

(OSMAN, 1993). 

: são vizinhanças procedentes de movimentos de inserção de elementos da 
solução em diferentes posições dentro da mesma. A idéia é encontrar uma 
melhoria pela inserção de um elemento em outro local da solução. 

: são vizinhanças derivadas de movimentos de trocas entre as arestas 
pertencentes a uma solução. Podendo variar em k arestas de troca
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Swap de S0 

se um exemplo de vizinhança 
é obtido a partir 

se uma operação chamada de movimento 

alcançado por uma estrutura de 

O conjunto de vizinhanças (ℵk) 
vés deste movimento está representado nas soluções S1, S2, 

Podem ser citadas algumas estruturas de vizinhanças aplicáveis ao 
Swap, k-Swap, 
Insert, etc. 

: são vizinhanças derivadas de movimentos de troca de posições entre 
que apresentam-

: são vizinhanças provocadas por movimentos de deslocamento adjacentes de 

Inversão: são vizinhanças resultantes de movimentos de conjuntos de elementos 

: são vizinhanças provocadas por movimentos de troca entre 
elementos de soluções vizinhas, ou troca em partes diferenciadas dentro da 

de elementos da 
solução em diferentes posições dentro da mesma. A idéia é encontrar uma 

 

: são vizinhanças derivadas de movimentos de trocas entre as arestas 
arestas de troca (LIN & 
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5.2.2 Estrutura Genérica do VNS 

O pseudocódigo (Quadro 4) monstra o algoritmo principal do VNS. A 
heurística inicia com a seleção prévia de k estruturas de vizinhanças (ℵ), 
organizadas e ordenadas de forma a facilitar a busca de vizinhos mais 
próximos e cujo custo computacional seja menor até o alcance de vizinhanças 
mais distantes. O procedimento construir_Sol_inicial( ) gera uma solução inicial, 
de forma construtiva ou aleatória, sendo, porém uma solução viável do 
problema. 

 

Quadro 4 – Estrutura Genérica do Algoritmo VNS 

Algoritmo 4 – Pseudocódigo Geral do Algoritmo VNS 
 

1 main() 

2   selecione vizinhaças ℵk, k=1,...,kmax 

3   S ← construir_Sol_inicial() 
4   enquanto critério de parada não é satisfeito faça  

5      k ← 1 
6      enquanto k ≤ kmax faça  

7         S’  ← shaking (ℵk(S)) 

8         S’’ ← buscaLocal (S’) 

9         se f(S’’)< f(S) faça S ← S’’ e k ← 1 

10         caso contrário faça k ← k + 1 
11      fim enquanto 
12   fim enquanto 
13 retorna (S) 

 

 

A partir desta solução inicial, a heurística passa a explorar a primeira 
estrutura de vizinhança definida (k=1) através de busca local. No caso de não 
encontrar uma melhor solução, o algoritmo passa a explorar a segunda 
estrutura de vizinhança e assim sucessivamente até kmax. E toda a vez que a 
heurística encontra uma melhoria de solução, o algoritmo reinicia tendo como 
ponto de partida a primeira estrutura de vizinhança (ℵk=1). O procedimento 
shaking é realizado a partir da segunda iteração e visa alcançar, de modo 
aleatório, um vizinho da solução corrente para a realização da busca local, 
prevenindo assim a ciclagem.  

 

5.2.3 Estrutura Genérica do VND 

O pseudocódigo (Quadro 5) monstra o algoritmo principal do VND. A 
heurística inicia com a seleção prévia de k estruturas de vizinhanças, 
organizadas e ordenadas de forma a facilitar a busca de vizinhos mais 
próximos e cujo custo computacional seja menor até o alcance de vizinhanças 
mais distantes. Gera uma solução inicial, de forma construtiva ou aleatória, 
sendo, porém uma solução viável do problema. 
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Quadro 5 – Estrutura Genérica do Algoritmo VND 

Algoritmo 5– Pseudocódigo Geral do Algoritmo VND 
 

1 main() 

2   selecione vizinhaças ℵk, k=1,...,kmax 

3   S ← construir_Sol_inicial() 
4   enquanto critério de parada não é satisfeito faça  

5      k ← 1 
6      enquanto k ≤ kmax faça  

7         S’  ← buscaLocal (S, ℵk(S)) 

8         se f(S’)< f(S) faça S ← S’ e k ← 1 

9         caso contrário faça k ← k + 1 
10      fim enquanto 
11   fim enquanto 
12 retorna (S) 

 

 
A partir desta solução inicial, a heurística passa a explorar a primeira 

estrutura de vizinhança definida (k=1) através de uma busca local. No caso de 
não encontrar uma melhor solução, o algoritmo passa a explorar a segunda 
estrutura de vizinhança e assim sucessivamente até kmax. E toda a vez que a 
heurística encontra uma melhoria de solução, o algoritmo reinicia a busca 
tendo como ponto de partida a primeira estrutura de vizinhança (ℵk=1). 

 

5.3 Estado da Arte do VND, Aplicações e características 

Hansen & Mladenovic (2003) descrevem uma lista de oito 
características dos algoritmos VND: (1) Simplicidade - baseado em um 
princípio simples e claro que pode ser amplamente aplicado em vários 
problemas; (2) Precisão - formulado em termos matemáticos precisos, 
independente de possíveis analogias ou outras fontes de inspiração; (3) 
Coerência - aplicado a problemas particulares seguindo naturalmente todos os 
passos e princípios da metaheurística; (4) Eficiência - atinge o ótimo ou 
próximo da solução ótima para a maioria dos problemas; (5) Efetividade - 
despende um moderado tempo computacional para atingir o ótimo ou próximo 
do ótimo; (6) Robustez - desempenho consistente sobre uma variedade de 
instâncias; (7) Amigável - claramente expressada, fácil de entender e, o mais 
importante, fácil de usar; e (8) Inovação - os princípios da metaheurística pode 
levar a novos tipos de aplicações. 

Existe um grande número de publicações sobre algoritmo VND/VNS 
e suas aplicações e Hansen & Mladenović (2003) providenciam um overview 
da abordagem que inclui sua história, extensões e uma detalhada revisão de 
numerosas áreas de aplicação. 
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Existem várias extensões do VND/VNS, entre elas são incluídas: 
variable neighborhood decomposition search (VNDS), que envolve a 
incorporação de uma segunda heurística ou abordagem metaheurística para 
substituir o procedimento de busca local; Skewed variable neighborhood search 
(SVNS) que incentiva a exploração de vizinhanças mais distantes do ótimo 
local; e Parallel variable neighborhood search (PVNS) a qual paraleliza a busca 
local de uma vizinhança (HANSEN et al., 2001).  
 

5.4 Algoritmo VND proposto para o CaRS 

 Nesta seção o algoritmo VND proposto para o CaRS é apresentado. 
O algoritmo possui uma fase de pré-processamento onde nCar soluções PCV 
ótimas são obtidas com o Concorde TSP Solver (APPLEGATE et al. 1994, 
2006), uma para cada carro disponível, onde nCar é o número de carros 
disponíveis em uma determinada instância. 
 

5.4.1 Pseudocódigo do VND para o CaRS 

O pseudocódigo do algoritmo VND é apresentado no Quadro 6 onde 
os parâmetros de entrada são o nome da instância a ser processada 
(nomeInstancia) e o número máximo de iterações (#max_iter). 

 

Quadro 6 – Procedimento Principal do Algoritmo VND 

Algoritmo 6 – Procedimento Principal do Algoritmo VND 
 

1 main(nomeInstancia, max_iter) 
2      leInstancia(nomeInstancia) 

3      para i ←1 até nCar 

4           exato_Sol[i] ← Concorde(i) 

5      f(Sol*) ← ∞ 

6      para i ←1 até #max_iter 

7           Sol ← geraSolConstrutivo()  

8           k ⃪ 1 
9           enquanto k < 4  

10                se (k = 1) Sol ⃪ inverteSolucao(Sol) 
11                se (k = 2) Sol ⃪ insertSaving(Sol) 
12                se (k = 3) Sol ⃪ aplica2Shift(Sol) 
13           fim enquanto 
14       k++ 
15       se Sol < Sol* 

16         Sol* ⃪ Sol 
17      k ⃪ 1 
18           fim se 
19       fim para 
20 retorna(Sol*) 
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A solução Sol é construída no procedimento geraSolConstrutivo( ) 
conforme o pseudocódigo apresentado no Quadro 7. Após isso, Sol é 
submetida aos procedimentos de busca local VND, inverteSolucao( ), 
insertSaving( ) e 2-Shift( ), respectivamente, descritos a seguir. 

 

5.4.2 Geração da Solução Inicial do VND  

A solução inicial é gerada através de uma versão da heurística do 
vizinho mais próximo (GUTIN et al., 2002) adaptado para o CaRS no 
procedimento geraSolConstrutivo( ), sendo nCar o número de carros 
disponíveis em uma determinada instância. A adequação da solução é dada 
pelo cálculo do inverso do valor da função objetivo. 

 

Quadro 7 – Procedimento de Criação da Solução Inicial do VND 

Algoritmo 7 – Procedimento de criação da Solução Inicial do VND 
 

1 geraSolConstrutivo( ) 

2      Sol  ⃪ { }  
3      Sol.rota[1] ⃪ 0 
4      Sol.carro[1] ⃪ sorteioCarro(nCar)  
5      qCar  ⃪ sorteioQuantCarros(nCar) 
6      iCid  ⃪ sorteioProximaTroca(nCid)  
7      para j de 2 até nCid faça 

8           Sol.rota[j] ⃪ vizinhoMaisProximo(Sol.rota[j-1]) 
9           Sol.carro[j] ⃪ Sol.carro[j-1] 
10           se j = iCid 

11                Sol.carro[j] ⃪ sorteioCarro(nCar) 
12                iCid  ⃪ sorteioProximaTroca(nCid) 
13           fim se 
14      fim para 
15 retorna (Sol) 
 

 

O número de carros a ser usado na solução é sorteado 
aleatoriamente no intervalo [1,nCar] em distribuição equiprovável no 
procedimento sorteioQuantCarros(nCar). Para o caso de apenas um carro ser 
utilizado no tour a solução ótima para o problema é determinada pela aplicação 
do Concorde TSP solver em relação a cada um dos carros disponíveis 
(APPLEGATE et al., 2006).  

As variáveis Sol.rota e Sol.carro armazenam as sequências de 
cidades e de carros utilizadas para percorrê-las, respectivamente. O percurso 
inicia na cidade domicílio do alugador (cidade 0) e no procedimento 
sorteioCarro(nCar) o algoritmo aleatoriamente seleciona um carro c que será 
utilizada no primeiro trecho do ciclo Hamiltoniano. O procedimento 
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sorteioProximaTroca(nCid) sorteia em distribuição equiprovável uma cidade 
destino j para c, onde j ≠ 0.  

O algoritmo passa a construir iterativamente o caminho entre as 
cidades 0 e j através da heurística representada no procedimento 
vizinhoMaisProximo( ) do Quadro 7. Iniciando na cidade 0 o procedimento 
procura a cidade mais próxima de acordo com o peso das arestas 
correspondentes ao carro c. 

O procedimento adiciona cidades iterativamente ao trecho do carro c 
até atingir a cidade j. Nesse ponto, se ainda existem cidades que não foram 
visitadas, a cidade j é definida como nova cidade de origem e um novo carro e 
uma nova cidade de destino são randomicamente selecionadas.  

O procedimento continua até que todas as cidades sejam 
adicionadas ao tour ou até resulte apenas um carro disponível. Neste último 
caso, o último carro disponível é designado para o caminho construído com a 
mesma heurística entre a última cidade destino e a cidade domicílio do caixeiro, 
fechando o tour.  

 

5.4.3 Procedimentos de Busca Local VND 

No presente caso foram exploradas três diferentes vizinhanças 
denominadas InvertSol, Insert&Saving e 2-Shift, respectivamente.  

Como primeira etapa de busca foi escolhido o InvertSol cujo 
procedimento inverte o sentido do percurso da rota, preservando o sentido de 
menor custo. Trata-se de um procedimento (Quadro 8) simples e barato de 
inversão de sequência de cidades em toda a solução.  

 

Quadro 8 – Pseudocódigo do procedimento invertSol do VND 

Algoritmo 8 – Procedimento inverteSolucao( ) 
 

1 inverteSolucao(sol) 

2    sol* ⃪  sol 
3    aux  ⃪  sol 
4    para i de 1 até nCid faça 
5      aux.carro[i]  = sol.carro[nCid-i] 
6      aux.rota[i] = sol.rota[nCid-i] 
7    fim para 
8      se f(sol) < f(sol*) 

9         sol*  ⃪  sol 
10      fim se 

11      sol ⃪ aux 
12    fim para 
13 retorna(sol*) 
 

 



 

Apesar de perman
inversão mudaram-se as cidades de aluguel e entrega dos veículos, 
possibilitando-se assim o encontro de melhores resultados, visto que a matriz 
de taxas de aluguéis é assimétrica. 

A Figura 13 
inversão. A solução inicial, mostrada na 
a rota de 100 e realiza ao todo 3 trocas ao longo do caminho
estas trocas uma penalidade de 26 unidades de valor, portanto o valor total do 
ciclo do alugador corresponde a 126. A 
resultante do procedimento de busca 
Observa-se que o valor da rota permanece o mesmo, 
também permanecem os
serão de aluguel e de devolução dos veículos. Consequentemente as taxas 
sofrem alteração e como no caso, dimin

 

(a) Solução Inicial

Rota: 0-10-12-1-11-6-9-8-7
Trocas: 0-12= 8, 12-9= 11, 9-

Valor da Solução = 126

Figura 13 – Ilustração do procedimento 

 

Na segunda etapa de busca local realizada no algoritmo VND 
aplicada a estrutura de vizinhança 
procedimento procura inserir um carro na rota de forma que o custo total da 
rota diminua. Considerando 
que reste pelo menos um carro ainda não alugado em 

O procedimento 
designado na rota e examina a possibilidade de inseri
cidades da rota, substituindo um carro já existente, ou ocupando um trecho da 
rota entre dois carros já designados. Se um desses dois casos produzir uma 
rota de menor custo, então 
encontrada. O procedimento continua até que não existam mais carros a serem 
considerados para a inserção. 

Apesar de permanecerem os mesmo pontos de troca, com a 
se as cidades de aluguel e entrega dos veículos, 

se assim o encontro de melhores resultados, visto que a matriz 
s de aluguéis é assimétrica.  

 ilustra o resultado da solução após a operação de 
A solução inicial, mostrada na Figura 13(a), possui um valor referente 

a rota de 100 e realiza ao todo 3 trocas ao longo do caminho
estas trocas uma penalidade de 26 unidades de valor, portanto o valor total do 
ciclo do alugador corresponde a 126. A Figura 13(b) demonstra a solução 

procedimento de busca InvertSol aplicado a solução i
se que o valor da rota permanece o mesmo, os pontos de troca 

s mesmos, porém ocorre à inversão em quais pontos 
serão de aluguel e de devolução dos veículos. Consequentemente as taxas 
sofrem alteração e como no caso, diminuem o valor total da solução final. 

Solução Inicial (b) Solução Invertida

 

7-5-2-4-3= 100 
-0= 7, Taxas= 26 

Solução = 126 

Rota: 0-3-4-2-5-7-8-9-6-11-
Trocas: 0-9= 4, 9-12= 6, 12-0= 3, Taxas= 13

Valor da Solução = 113

Ilustração do procedimento invertSol do VND 

Na segunda etapa de busca local realizada no algoritmo VND 
a estrutura de vizinhança Insert&Saving descrita no 

procura inserir um carro na rota de forma que o custo total da 
rota diminua. Considerando S uma solução que possui pelo menos um carro e 
que reste pelo menos um carro ainda não alugado em S.  

O procedimento Insert&Saving escolhe aleatoriamente um carro não 
designado na rota e examina a possibilidade de inseri-lo em cada uma das 
cidades da rota, substituindo um carro já existente, ou ocupando um trecho da 
rota entre dois carros já designados. Se um desses dois casos produzir uma 

menor custo, então a solução é reescrita segundo a nova configuração 
encontrada. O procedimento continua até que não existam mais carros a serem 
considerados para a inserção.   
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ecerem os mesmo pontos de troca, com a 
se as cidades de aluguel e entrega dos veículos, 

se assim o encontro de melhores resultados, visto que a matriz 

ilustra o resultado da solução após a operação de 
(a), possui um valor referente 

a rota de 100 e realiza ao todo 3 trocas ao longo do caminho, pagando por 
estas trocas uma penalidade de 26 unidades de valor, portanto o valor total do 

(b) demonstra a solução 
aplicado a solução inicial. 

os pontos de troca 
s, porém ocorre à inversão em quais pontos 

serão de aluguel e de devolução dos veículos. Consequentemente as taxas 
uem o valor total da solução final.  

Solução Invertida 

 

-1-12-10= 100 
0= 3, Taxas= 13 

Solução = 113 

Na segunda etapa de busca local realizada no algoritmo VND foi 
no Quadro 9. O 

procura inserir um carro na rota de forma que o custo total da 
uma solução que possui pelo menos um carro e 

riamente um carro não 
lo em cada uma das 

cidades da rota, substituindo um carro já existente, ou ocupando um trecho da 
rota entre dois carros já designados. Se um desses dois casos produzir uma 

a nova configuração 
encontrada. O procedimento continua até que não existam mais carros a serem 
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Quadro 9 – Pseudocódigo do procedimento Insert&Saving do VND 

Algoritmo 9 – Procedimento Insert&Saving do VND 
 

1 insert&Saving(sol) 

2    sol* ⃪  sol 
3    aux  ⃪  sol 
4    quantAlugueis ⃪  QuantCarros(sol) 
5    para i de 1 até nCar-quantAlugueis faça 

6       iCar ⃪ proximoCarro(sol)  
7       para cada j ∊ sol faça 
8          sol ⃪  insereNovoCarro(iCar) 
9          se f(sol) < f(sol*) 

10             sol*  ⃪  sol 
11          fim se 
12      fim para 

13      sol ⃪ aux 
14    fim para 
15 retorna(sol*) 

 

 

No algoritmo do Quadro 9 o procedimento quantCarros( ) conta na 
solução corrente a quantidade de carros que está sendo utilizada. No laço 
representado entre os passos 5 a 12, o algoritmo testa a inserção dos carros 
não utilizados na solução descoberta no procedimento proximoCarro( ). A 
inserção é testada no passo 8, insereNovoCarro(), explorando todas as 
posições possíveis nos trechos de cada carro. A busca insert&Saving do VND 
opera apenas nas informações referentes aos carros, sem alterar a ordem das 
cidades do percurso. 

Em uma terceira etapa, a busca explora a vizinhança 2-Shift 
testando movimentos de troca simples na sequência das cidades pertencentes 
ao percurso de um determinado veículo, na procura de melhores soluções. O 
pseudocódigo (Quadro 10) demonstra o procedimento de busca shift aplicado 
ao VND. 

O procedimento 2-Shift examina os caminhos de cada carro, dentro 
do tour geral, realizando os deslocamentos (shifts) entre uma cidade da rota e 
sua vizinha, para todas as cidades da rota. Os caminhos dos carros são 
examinados em sequência. Cada vez que uma melhoria é alcançada, a 
solução S é atualizada. 

Os conteúdos das posições j e j+1 são trocados (cidade e carro 
correspondente) no procedimento fazTroca(Sol,j). Todas as trocas são 
consideradas.  

Um procedimento de reparação provavelmente será necessário para 
reparar a solução caso o procedimento 2-Shift transforme Sol em uma solução 
inviável. Neste caso, a inviabilidade é verificada quando um carro é alugado 
mais de uma vez. 
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Quadro 10 – Pseudocódigo do procedimento 2-Shift do VND 

Algoritmo 10 – Procedimento 2-Shift do VND 
 

1 aplica2Shift(sol) 

2    sol* ⃪  sol 
3    aux  ⃪  sol 
4    para cada j ∊ Sol faça 
5      sol ⃪  fazTroca(Sol,j) 
6      sol ⃪  repararSolucao(sol) 
7      se f(sol) < f(sol*) 

8         sol*  ⃪  sol 
9      fim se 

10      sol ⃪ aux 
11    fim para 
12 retorna(sol*) 

 

 

Como na heurística 2-Shift a restrição de não repetição do aluguel 
do veículo pode ser violada, a solução é corrigida pela função reparadora 
repararSolucao(sol). O problema do carro repetido é resolvido pela substituição 
da segunda ocorrência pelo carro imediatamente anterior utilizado na 
sequência. As cidades repetidas são substituídas aleatoriamente pelas cidades 
esquecidas na solução. Os carros designados para estas cidades incluídas na 
solução permanecem os mesmos depois da substituição. 

 

5.5 Experimentos Computacionais 

A presente seção apresenta experimentos computacionais no 
sentido de validar o algoritmo VND proposto, e o faz através de uma 
comparação de desempenho com o algoritmo GRASP apresentado no capítulo 
anterior.  

Os testes preliminares para afinação de parâmetros do Algoritmo 
VND proposto foram executados sobre um conjunto de 20 instâncias CaRSLIB, 
com um número de cidades na faixa de 14 a 300 e 2 a 5 veículos. 

Foi definido para o parâmetro máximo de iterações (maxIter = 100) 
com um critério de parada adicional estabelecendo que o algoritmo pare depois 
de 30% do número máximo de iterações sem melhoria da melhor solução 
corrente (0.30*maxIter).  

O gráfico da Figura 14 ilustra o comportamento da média das 
soluções em 8 instâncias do conjunto de teste para o parâmetro maxiter 
variando entre 50 a 150. Conclui-se que o parâmetro maxIter possui 
desempenho mais eficiente com a regulagem no valor de 100 unidades. 

 



 

Figura 14 – Gráfico do comportamento do VND na regulagem do parâmetro 

 

5.5.1 Resultados 

Os experimentos comparativos entre o algoritmo VND desenvolvido 
e o algoritmo exato seguiram a mesma metodologia apresentada na seção 
4.5.2. Os resultados desta comparação são relatados na Tabela 4 a seguir:
 

Tabela 4 – Resultados do Exato

INSTANCE 

Name City 

Mauritania10e 10 

Mauritania10n 10 

Colombia11e 11 

Colombia11n 11 

Angola12e 12 

Angola12n 12 

Peru13e 13 

Peru13n 13 

Libia14e 14 

Libia14n 14 

BrazilRJe 14 

BrazilRJn 14 

Congo15e 15 

Congo15n 15 

Argentina16e 16 

Argentina16n 16 

BrasilRN16e 16 

BrasilRN16n 16 

Gráfico do comportamento do VND na regulagem do parâmetro 

s Comparativos VND e Algoritmo Exato 

Os experimentos comparativos entre o algoritmo VND desenvolvido 
e o algoritmo exato seguiram a mesma metodologia apresentada na seção 
4.5.2. Os resultados desta comparação são relatados na Tabela 4 a seguir:

Exato, GRASP e VND em 18 pequenas instâncias

BACKTRACK GRASP 

Car T(s) #Opt T(s) Best GAP T(s)

2 1 540 1 540 0.00 1

2 1 571 1 571 0.00 1

2 19 620 1 620 0.00 1

2 14 639 1 640 0.00 1

2 266 719 1 719 0.00 1

2 144 656 1 656 0.00 1

2 1953 672 1 672 0.00 1

2 1847 693 1 693 0.00 1

2 31273 730 1 730 0.00 1

2 28331 760 1 764 0.01 1

2 44104 294 1 297 0.01 1

2 35263 167 1 170 0.02 1

2 455788 756 1 756 0.00 1

2 412212 886 1 886 0.00 1

2 7603200 955 1 955 0.00 1

2 7612310 894 1 894 0.00 1

2 7609203 375 1 375 0.00 1

2 7613217 188 1 194 0.03 1
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Gráfico do comportamento do VND na regulagem do parâmetro maxIter 

Os experimentos comparativos entre o algoritmo VND desenvolvido 
e o algoritmo exato seguiram a mesma metodologia apresentada na seção 
4.5.2. Os resultados desta comparação são relatados na Tabela 4 a seguir: 

e VND em 18 pequenas instâncias 

VND 

T(s) Best GAP 

 540 0.00 

 571 0.00 

 620 0.00 

 639 0.00 

 719 0.00 

 656 0.00 

 672 0.00 

 693 0.00 

 730 0.00 

 760 0.00 

 294 0.00 

 168 0.01 

 756 0.00 

 886 0.00 

 955 0.00 

 896 0.00 

 375 0.00 

 188 0.00 
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Os resultados apresentados na Tabela 4 mostram que o VND 
alcança as soluções ótimas para 16 das 18 instâncias testadas, enquanto que 
o GRASP encontra a solução em 13 das 18 instâncias. Observa-se que a taxa 
de sucesso do VND é de 89% com máximo desvio da solução ótima de 1%, 
enquanto que do GRASP é de 78% com máximo desvio da solução ótima de 
3%.  

O tempo de processamento dos algoritmos heurísticos é 
significativamente menor em relação ao tempo de execução do algoritmo exato. 
Observa-se que nas últimas 4 instâncias cujo tamanho de cidades é 16, o 
algoritmo exato levou um tempo de execução superior a 88 dias enquanto que 
o GRASP e o VND encontraram 3 das 4 soluções ótimas em cerca de 1 
segundo de execução.  
 

5.5.2 Resultados Comparativos VND e GRASP 

Esta seção apresenta a comparação entre os desempenhos dos 
algoritmos VND e GRASP apresentados anteriormente. Os experimentos foram 
executados utilizando-se uma plataforma com processador Intel Xeon 
QuadrCore W3520 2,8 GHz, 8GB de RAM rodando Scientific Linux 5.5 64 bits, 
com C++.  

Foram realizadas 30 execuções independentes de cada algoritmo 
para cada instância de uma amostra de 40 instancias, sendo 20 do conjunto 
Euclidiano e 20 do conjunto não-Euclidiano. Cada conjunto é formado por 10 
instancias de mapas reais, 5 instancias geradas aleatoriamente e 5 geradas a 
partir do banco TSPLIB. O número de cidades varia entre 14 e 300 e o número 
de veículos varia entre 2 e 5. As instâncias citadas neste experimento estão 
disponíveis em http://www.dimap.ufrn.br/lae/en/projects/CaRS.php.  

O experimento de comparação consiste em duas fases. 
Primeiramente cada algoritmo foi executado de forma independente, ou seja, 
até que atingisse o seu critério de parada. Os máximos tempos de 
processamento obtidos por cada algoritmo em cada instância de uma das 30 
execuções independentes foram registrados. Então, na segunda fase dos 
experimentos, estes tempos máximos de processamento são usados como 
critério de parada para os algoritmos. 

Sendo maxtimeGi e maxTimeVi, respectivamente, o tempo de 
processamento máximo que os algoritmos GRASP e VND despendem em uma 
das 30 execuções independentes da instância i. Então, o algoritmo GRASP 
(VND) é executado para cada instancia i com o tempo de processamento 
máximo dado por maxtimeGi (maxtimeVi). 
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No experimento é solucionado o mesmo conjunto de 40 instâncias 
Euclidianas e não-Euclidianas relatados no capítulo anterior, com o mesmo 
número de execuções. 

Os resultados são apresentados na Tabela 5 à Tabela 8. Estas 
tabelas mostram o nome da instância (Nome), o número de cidades (Cid), o 
número de carros disponíveis (Car), a melhor solução encontrada por um dos 
dois algoritmos nestes grupos de experimentos comparativos é mostrada na 
coluna (#Camp), a média das soluções encontradas pelo algoritmo neste 
experimento (Média), a melhor solução (Melhor), o número de vezes (Freq) que 
a melhor solução reportada na coluna #Camp foi encontrada por cada 
algoritmo e o tempo de processamento em segundos (T). 

O teste estatístico não paramétrico Mann-Whitney, também 
conhecido como U-test (CONOVER, 2001) é aplicado aos resultados obtidos 
em cada instância. O p-valor obtido nos testes estatísticos é mostrado na 
coluna p-valor da Tabela 5 à Tabela 8. Considerando um nível de significância 
de 0,05, os p-valores menores do que 0,05 indicam que VND possui 
desempenho significativamente melhor do que o GRASP, em contrapartida, 
uma melhor performance do GRASP sobre o VND é indicada com p-valores 
maiores do que 0.95. 

Uma vez que o mesmo esforço computacional é fixado para ambos 
os algoritmos em cada grupo de experimentos, um teste estatístico para 
comparação de proporção é aplicado para comparar todos os resultados de 
cada grupo. O teste utilizado foi proposto por Taillard et al. (2008) e pode ser 
usado para comparar as taxas de sucesso entre dois métodos. O sucesso é 
obtido em termos de se atingir um objetivo estabelecido. Neste caso, o sucesso 
do método A, quando comparado ao método B, é dado quando A alcança um 
resultado melhor do que o alcançado por B sobre uma determinada instância 
do problema. Os níveis de confiança proporcionados pelo teste de proporções 
uni-caudal foi calculado com a ferramenta disponível em http://qualopt.eivd.ch/ 
stats/?page=stats. 

As tabelas 5 e 6 apresentam os resultados para as instâncias 
Euclidianas. As colunas p-valor de ambas as tabelas mostram que o algoritmo 
VND supera o GRASP em 16 instancias quando o tempo de processamento é 
estabelecido por GRASP e em 19 instâncias quando o tempo de 
processamento é fixado definido por VND. Os demais resultados são ditos 
inconclusivos conforme o teste estatístico U-Test e, portanto, o algoritmo 
GRASP não demonstrou melhor performance do que o VND em nenhuma das 
instâncias Euclidianas testadas. 
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Tabela 5 – Resultados com o tempo determinado pelo GRASP para as instancias 
Euclidianas 

INSTÂNCIA VND GRASP 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 297 297 297 30 298 298 0 1 0 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 30 397 397 0 1 0 

BrasilPR25e 25 3 510 512 510 25 560 530 0 1 0 

BrasilAM26e 26 3 490 490 490 27 539 539 0 1 0 

BrasilMG30e 30 4 567 591 567 2 605 605 0 1 0 

BrasilSP32e 32 4 626 632 626 12 684 656 0 1 0 

BrasilRS32e 32 4 516 545 516 8 562 562 0 1 0 

BrasilCO40e 40 5 800 815 800 2 858 858 0 1 0 

BrasilNO45e 45 5 1008 1008 1008 30 1060 1060 0 2 0 

BrasilNE50e 50 5 946 984 963 0 1103 1035 0 4 0 

Betim100e 100 3 1402 1610 1416 0 1993 1886 0 28 0 

Vitoria100e 100 5 1606 1931 1669 0 2025 2025 0 25 0,01 

PortoVelho200e 200 3 2946 3123 2978 0 3390 3390 0 107 0 

Cuiaba200e 200 4 3132 3569 3132 2 3653 3653 0 88 0,08 

Belem300e 300 4 3812 4684 4088 0 5034 5034 0 235 0 

berlin52eA 52 3 8991 9069 8991 1 9151 9004 0 4 0,03 

eil76eB 76 4 1945 2316 2275 0 2311 2213 0 13 0,62 

rat99eB 99 5 3305 3432 3326 0 3844 3686 0 25 0 

rd100eB 100 4 9975 10269 9982 0 10351 10102 0 26 0 

st70eB 70 4 2124 2255 2162 0 2271 2139 0 11 0,11 

 

O teste para comparar as taxas de sucesso (TAILLARD et al., 2008) 
mostra que o nível de confiança para aceitar que VND tem melhor desempenho 
do que GRASP é de 100% quando o tempo de processamento é fixado por 
GRASP. O nível de confiança quando os tempos de processamento são 
fixados por VND também é de 100%. Portanto, adotando um nível de 
significância de 0,05, estes resultados apóiam a conclusão que o VND supera o 
GRASP sobre o conjunto de instâncias Euclidianas quando o tempo é fixado 
por GRASP. A mesma conclusão não pode ser obtida quando o tempo é 
determinado por VND neste nível de significância. 
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Tabela 6 – Resultados com o tempo determinado pelo VND para as instancias 
Euclidianas 

INSTÂNCIA VND GRASP 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 297 297 297 30 298 298 0 1 0 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 30 397 397 0 1 0 

BrasilPR25e 25 3 510 510 510 30 549 530 0 3 0 

BrasilAM26e 26 3 490 490 490 30 599 599 0 3 0 

BrasilMG30e 30 4 567 583 567 10 645 634 0 8 0 

BrasilSP32e 32 4 626 629 626 14 675 656 0 12 0 

BrasilRS32e 32 4 516 549 516 4 592 592 0 5 0 

BrasilCO40e 40 5 800 808 800 3 917 907 0 28 0 

BrasilNO45e 45 5 1008 1008 1008 30 1097 1041 0 24 0 

BrasilNE50e 50 5 946 962 946 1 1061 966 0 59 0 

Betim100e 100 3 1402 1580 1402 1 1880 1853 0 120 0 

Vitoria100e 100 5 1606 1774 1606 2 2244 2187 0 171 0 

PortoVelho200e 200 3 2946 3082 2946 1 3879 3879 0 565 0 

Cuiaba200e 200 4 3132 3368 3145 0 3653 3653 0 928 0 

Belem300e 300 4 3812 4238 3812 2 6075 6075 0 2432 0 

berlin52eA 52 3 8991 9024 8991 7 9079 9004 0 18 0 

eil76eB 76 4 1945 2201 2066 0 2219 1945 2 130 0,02 

rat99eB 99 5 3305 3358 3305 1 3715 3645 0 214 0 

rd100eB 100 4 9975 10096 9975 2 10262 10064 0 148 0 

st70eB 70 4 2124 2184 2124 5 2203 2153 0 112 0,15 

 

Os melhores resultados das médias são apresentados por VND e 
GRASP em 19 e 1 instâncias da Tabela 5, respectivamente. Na Tabela 6, o 
primeiro algoritmo supera em todos os resultados de média. Estes números de 
sucesso referente à média das soluções apontam o algoritmo VND como o 
melhor em um nível de significância de 0,01. 

Os resultados observados nas tabelas 5 e 6 levam a níveis de 
confiança de 100% indicando que as taxas de sucesso do algoritmo VND são 
superiores daquelas apresentadas por GRASP. Portanto, o primeiro algoritmo 
pode ser considerado de desempenho superior ao último considerando as 
melhores soluções encontradas no conjunto de instâncias Euclidianas com 
nível de significância inferior a 0,01. 
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Tabela 7 – Resultados com o tempo determinado pelo GRASP para as instancias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIA VND GRASP 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 182 182 182 30 217 217 0 1 0 

BrasilRN16n 16 2 246 246 246 30 303 303 0 1 0 

BrasilPR25n 25 3 283 334 323 0 340 283 13 1 0,22 

BrasilAM26n 26 3 241 269 241 7 339 319 0 1 0 

BrasilMG30n 30 4 341 387 362 0 472 438 0 1 0 

BrasilSP32n 32 4 299 348 310 0 437 372 0 1 0 

BrasilRS32n 32 4 312 422 356 0 481 460 0 1 0 

BrasilCO40n 40 5 763 892 794 0 1022 924 0 2 0 

BrasilNO45n 45 5 820 968 893 0 1118 992 0 3 0 

BrasilNE50n 50 5 944 1161 1082 0 1271 1206 0 4 0 

Londrina100n 100 3 1721 1899 1756 0 2140 2046 0 25 0 

Osasco100n 100 4 1691 2118 1691 2 2376 2167 0 24 0 

Aracaju200n 200 3 3223 3831 3285 0 4409 4409 0 134 0 

Teresina200n 200 5 3199 4072 3766 0 4442 4442 0 133 0 

Curitiba300n 300 5 5412 6465 6012 0 6616 6616 0 241 0,01 

berlin52nA 52 3 1815 1971 1815 1 2418 2039 0 5 0 

ch130n 130 5 3859 5222 4408 0 6704 6704 0 49 0 

d198n 198 4 6977 8390 7355 0 8886 8880 0 101 0 

kroB150n 150 3 4691 5830 4691 1 7325 7255 0 67 0 

rd100nB 100 4 2585 3219 2863 0 3536 3251 0 27 0 

 

Os resultados para as instâncias não-Euclidianas apresentadas nas 
Tabelas 7 e 8 mostram que existem diferenças significativas em 19 e 20 
instâncias não-Euclidianas, respectivamente, quando o nível de significância 
0,05 é considerado.  

A Tabela 7 mostra que o algoritmo VND possui desempenho 
superior do que o GRASP em 19 instâncias, na instância restante o resultado é 
inconclusivo. Submetendo estes resultados ao teste de comparação de 
proporções uni-caudal, pode-se concluir, com nível de confiança de 100%, que 
o algoritmo VND apresenta taxa de sucesso superior ao algoritmo GRASP. 
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Tabela 8 – Resultados com o tempo determinado pelo VND para as instancias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIA VND GRASP 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 182 182 182 30 236 236 0 1 0 

BrasilRN16n 16 2 246 246 246 30 303 303 0 1 0 

BrasilPR25n 25 3 283 327 323 0 292 283 26 5 1 

BrasilAM26n 26 3 241 257 241 11 320 319 0 7 0 

BrasilMG30n 30 4 341 362 341 1 434 404 0 19 0 

BrasilSP32n 32 4 299 326 299 1 410 372 0 20 0 

BrasilRS32n 32 4 312 382 312 1 460 450 0 24 0 

BrasilCO40n 40 5 763 809 763 2 967 918 0 51 0 

BrasilNO45n 45 5 820 883 820 1 1060 993 0 87 0 

BrasilNE50n 50 5 944 1015 944 2 1200 1091 0 123 0 

Londrina100n 100 3 1721 1789 1721 2 2082 2046 0 225 0 

Osasco100n 100 4 1691 1977 1761 0 2249 2090 0 264 0 

Aracaju200n 200 3 3223 3516 3223 1 4782 4782 0 1500 0 

Teresina200n 200 5 3199 3620 3199 1 4629 4628 0 1728 0 

Curitiba300n 300 5 5412 5932 5412 2 7633 7633 0 5319 0 

berlin52nA 52 3 1815 1861 1815 4 2058 2039 0 55 0 

ch130n 130 5 3859 4440 3859 2 7235 7095 0 709 0 

d198n 198 4 6977 7646 6977 1 8880 8880 0 1781 0 

kroB150n 150 3 4691 5288 4913 0 7255 7255 0 656 0 

rd100nB 100 4 2585 3005 2585 1 3331 3089 0 344 0 

 

Uma conclusão similar é tirada dos dados provenientes da Tabela 8. 
A coluna p-valor demonstra o melhor desempenho do VND em 19 instâncias, 
enquanto que o GRASP apresenta melhor resultado significante em apenas 1 
instância. Conclusões similares também podem ser obtidas observando-se os 
resultados apresentados na coluna Melhor e Média das tabelas 7 e 8. Portanto, 
independentemente do esforço computacional aplicado em ambos grupos de 
experimentos, o algoritmo VND significativamente supera em desempenho o 
algoritmo GRASP nas instâncias não-Euclidianas testadas. 
 

5.6 Conclusão 

Na segunda etapa do estudo algorítmico do Problema do Caixeiro 
Alugador foi desenvolvido um algoritmo metaheuristico VND (Variable 
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Neighborhood Descent) aplicado ao problema. O presente capítulo apresentou 
os pseudocódigos principais do algoritmo e o seu potencial para solucionar o 
problema. Demonstrou as estruturas de vizinhanças empregadas na busca 
local do VND e finalmente apresentou uma série de resultados obtidos em 
experimentos computacionais comparativos realizados. 

Com o objetivo de ancorar os experimentos realizados, foi 
desenvolvido um algoritmo exato do tipo backtraking o qual registrou o 
resultado exato de uma amostra de 18 pequenas instâncias do tipo euclidianas 
e não euclidianas. O algoritmo VND apresentado no capítulo obteve uma taxa 
de sucesso de 89% com máximo desvio da solução ótima de 1%, mostrando 
ainda um tempo de execução significativamente menor em relação ao tempo 
do algoritmo exato, como por exemplo, na instância BrasilRN16e, o tempo de 
execução do algoritmo exato foi de mais de 88 dias enquanto que o algoritmo 
VND encontrou a solução ótima em cerca de 1 segundo. 

A investigação experimental foi realizada comparando a versão do 
VND (Variable Neighborhood Descent), apresentada neste capítulo com a 
versão do GRASP (Greedy Randomized Search Procedure), apresentado no 
anterior. 

Os algoritmos foram aplicados a 40 instâncias Euclidianas e não-
Euclidianas do banco de instâncias referência CaRSLIB, proposto para o 
problema. Um algoritmo exato estabeleceu as soluções ótimas de 4 das 40 
instâncias, enquanto que as heurísticas propostas estabeleceram os limites 
superiores para as 36 instâncias restantes. Testes estatísticos foram aplicados 
aos resultados gerados pelos algoritmos propostos a fim de apoiar as 
conclusões sobre os seus comportamentos referentes à sua qualidade de 
solução. 

A fim de se estabelecer uma base de comparação não tedenciosa, o 
efeito dos esforços computacionais demandados por cada um dos algoritmos é 
neutralizado pela comparação deles fixando-se seus tempos de processamento. 
Estes tempos de execução são estabelecidos de acordo com os requisitos de 
cada algoritmo para o seu melhor desempenho. Portanto, os algoritmos 
propostos foram testados duas vezes, primeiro com o tempo de processamento 
fixado pelo melhor desempenho de um algoritmo e depois com o tempo de 
processamento fixado pelo melhor desempenho do outro. Desta forma, um 
comportamento qualitativo superior pode ser considerado conclusivo quando se 
refere a ambas as condições de tempo de processamento. 

Os resultados dos testes estatísticos para comparação de 
proporções proposto por Taillard et al. (2008) mostram que o Algoritmo VND 
proposto supera em desempenho o método GRASP nas instâncias Euclidianas 
e não-Euclidianas.  
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Estes testes mostraram que uma taxa de sucesso significativamente 
superior foi encontrada pelo algoritmo VND nas instâncias Euclidianas relativa 
ao conjunto de resultados obtidos em 30 independentes execuções de cada 
algoritmo e o melhor resultado alcançado de cada uma das 20 instâncias. 

Para o conjunto de instâncias não-Euclidianas, um nível de 
confiança 1 é apontado pelos testes de comparação para os mesmos 
indicadores anteriores e também para a taxa das soluções médias geradas por 
cada algoritmo. 
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6 O ALGORITMO GRASP / VND 

 

6.1 Introdução  

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a terceira 
metaheurística desenvolvida para a solução do CaRS, duas versões do 
algoritmo hibrido GRASP (FEO & RESENDE, 1995) com o VND 
(MLADENOVIĆ & HANSEN, 1997) na fase de busca local. O item 6.2 define a 
estrutura geral do GRASP/VND e seu potencial para solucionar o problema 
CaRS. O item 6.3 apresenta uma visão sumária do estado da arte da 
abordagem e mostra suas aplicações. O item 6.4 define o algoritmo GVND1 
proposto, a fase construtiva e fase de busca local empregadas. O item 6.5 
apresenta a segunda versão do algoritmo nomeada de GVND2. O item 6.6 
apresenta os resultados comparativos dos testes computacionais realizados e 
finalmente no item 6.7 a conclusão a respeito dos experimentos. 

 

6.2 Fundamentação da Abordagem GRASP/VND 

Uma forma natural de hibridizar o algoritmo GRASP no sentido de 
aumentar o seu potencial de intensificação consiste em utilizar a técnica de 
VND (Variable Neighborhood Descent) para aumentar a eficiência da fase de 
busca local do GRASP. O VND, ou método de descida em vizinhança variável, 
foi proposto em 1997 por Nenad Mladenović (1997) e Pierre Hansen (1999) e 
consiste de um método que explora o espaço de busca, variando 
sistematicamente as estruturas de vizinhança, com uma estratégia de reinício. 
O VND pode produzir algoritmos com forte ênfase na intensificação. 

O VND procura explorar de forma gradativa as vizinhanças da 
solução corrente, percorrendo as mais próximas e dirigindo-se para as mais 
afastadas. A idéia é explorar primeiro as vizinhanças de busca mais próximas à 
solução corrente uma vez que, via de regra, implicam em um menor custo 
computacional. Somente quando não é possível encontrar melhoria nas 
vizinhanças mais próximas é que o procedimento parte para explorar estruturas 
de vizinhanças mais custosas. Ao encontrar um movimento de melhora na 
solução, o VND reinicia a busca priorizando novamente as vizinhanças mais 
próximas. A melhora é definida pela função de avaliação de cada solução. 

Segundo (MLADENOVIC & HANSEN, 1997) e (HANSEN & 
MLADENOVIC, 1999) o VND baseia-se em três princípios simples: 

1) Um ótimo local com relação a uma vizinhança não necessariamente 
corresponde a um ótimo local com relação à outra vizinhança; 
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2) Um ótimo global corresponde a um ótimo local para todas as estruturas de 
vizinhança; 

3) Para muitos problemas, ótimos locais com relação a uma vizinhança são 
relativamente próximos. 

O VND funciona de forma similar ao VNS, porém o VNS possui um 
procedimento chamado shaking que possui a finalidade de diversificação da 
solução a fim de evitar a ciclagem no algoritmo. A cada iteração, uma solução 
vizinha da solução inicial é sorteada e servirá de base para a execução da 
busca local. Já o VND é a maneira determinística do VNS encontrar uma 
solução de melhoria na solução corrente.  

No caso da hibridização GRASP / VND a diversificação deixa de ser 
executada pelo shaking sendo delegada para a fase construtiva do GRAPS. 

 

6.3 Estado da Arte do GRASP/VND, Aplicações e características 

Inúmeras hibridizações do GRASP com metaheurísticas tais como, 
busca tabu, simulated annealing, VNS/VND, busca local iterativa e algoritmos 
genéticos são relatadas na literatura. 

Resende & Ribeiro (2011) explicam que o GRASP e o VNS/VND 
podem ser considerados complementares e potencialmente capazes de levar 
um método híbrido à eficácia. Festa et al. (2002) estudaram diversas variantes 
e combinações de GRASP e VND para o problema MAX-CUT, encontrando e 
melhorando soluções conhecidas para algumas instâncias da literatura. 

Outros exemplos de aplicações de sucesso do algoritmo híbrido 
GRASP com VND incluem Martins et al. (2000), Ribeiro & Souza (2002), 
Ribeiro et al. (2002) e Ribeiro & Vianna (2005), em aplicação a diversos 
problemas tais como o problema da árvore geradora mínima e o problema da 
árvore de Steiner. 

Algumas implementações de metaheurísticas fazem uso de múltiplas 
estruturas de vizinhanças para melhorar a qualidade de solução e tornar mais 
rápida a busca. O VND permite uma exploração sistemática de múltiplas 
vizinhanças (HANSEN & MLADENOVIC, 2003). Esta afirmação baseia-se no 
fato que um mínimo local corresponde a uma determinada vizinhança e não 
necessariamente a outra. Já um mínimo global é um mínimo local relativo a 
todas as vizinhanças.  

Além disso, o VND é também baseado na observação empírica de 
que, para muitos problemas, mínimos locais correspondentes a uma ou mais 
vizinhanças estão relativamente próximos uns dos outros. Visto que um mínimo 
global é um mínimo local relativo a todas as vizinhanças, deveria ser mais fácil 
encontrar um mínimo global se mais vizinhanças são exploradas.  
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As vizinhanças podem ser aninhadas e não-aninhadas. Vizinhanças 
aninhadas são aquelas que se relacionam, possuem fronteiras comuns ou 
estão inseridas umas nas outras. No caso de vizinhanças aninhadas, a busca é 
primeiramente concentrada nas vizinhanças menores ou mais localizadas no 
interior do conjunto de vizinhanças. As vizinhanças mais externas ou maiores 
somente são exploradas depois que o mínimo local é encontrado na vizinhança 
menor corrente. Porém, as vizinhanças não são necessariamente aninhadas. 
Um exemplo de vizinhança não-aninhada utilizada com sucesso pode ser visto 
em Aloise et al. (2006). 

 

6.4 Algoritmo GRASP/VND proposto para o CaRS – GVND1 

Nesta seção a primeira versão do algoritmo GRASP/VND proposto 
para o CaRS é apresentado. O algoritmo possui uma fase de pré-
processamento onde nCar soluções PCV ótimas são obtidas com o Concorde 
TSP Solver (APPLEGATE et al. 1994, 2006), uma para cada carro disponível, 
onde nCar é o número de carros disponíveis em uma determinada instância. 

 

6.4.1 Pseudocódigo do GVND1 para o CaRS 

O pseudocódigo do algoritmo GVND1 é apresentado no Quadro 11 
onde os parâmetros de entrada são: o nome da instância a ser processada 
(nomeInstancia) o número de iterações GRASP (#max_iter) e o tamanho da 

lista restrita de candidatos (α). 

 

Quadro 11 – Pseudocódigo Principal do Algoritmo GVND1 

Algoritmo 11 – Procedimento Principal do Algoritmo GVND1 
 

1 main(nomeInstancia, #max_iter, α) 
2    instanceRead(nomeInstancia) 

3    for i ←1 to nCar 

4      exact_Sol[i] ← Concorde(i) 

5    f(Sol*) ←∞ 

6    for i ←1 to #max_iter  

7       fase_construtiva(exact_Sol ,Sol,α) 

8       Sol ⃪ LocalSearchVND (Sol) 
9       if (f(Sol) < f(Sol*)) 

10          Sol*  ⃪ Sol; f(Sol*)  ⃪ f(Sol) 
11       end_if 
12    end_for 
13 return(Sol*) 
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A solução Sol é construída em fase_construtiva( ) com o mesmo 
procedimento construtivo utilizado pelo GRASP, descrito na seção 4.4.2 e 
demonstrado no pseudocódigo do Quadro 2. Após isso, Sol é submetida aos 
mesmos procedimentos de busca local do algoritmo VND apresentado no 
capítulo 5, inverteSolucao( ), inser&saving( ) e 2-Shift( ), respectivamente, 
descritos na seção 5.4.3. 

 

6.5 Algoritmo GRASP/VND proposto para o CaRS – GVND2 

O GVND2 é a versão do GVND1 com modificações na fase 
construtiva e no método Invert&Saving de busca local. O Algoritmo do Quadro 
12 apresenta modificações no pseudocódigo da fase construtiva do GVND2, 
começando por qCar carros são usados para construir a solução Sol. A variável 
qCar armazena um inteiro randomicamente selecionado no intervalo [1,nCar] 
(passo 3 do Quadro 12) com distribuição de probabilidade uniforme. 

 

Quadro 12 – Pseudocódigo da Fase Construtiva do Algoritmo GVND2 

Algoritmo 12 – Fase Construtiva do Algoritmo GVND2 
 

1 construct_phase(exact_Sol ,Sol, α) 

2   iCity ⃪ 0; 
3   qcar  ⃪ IRandom(1, nCar); #n_available_car  ⃪ qCar;  
4   Av_cities  ⃪ N\{0}; Av_pairs  ⃪ {1,…,nCar}× Av_cities; 
5   while ((#n_available_car > 1) & (Sol is not complete)) 

6     LRC  ⃪ build_LRC(α, iCity,Av_pairs) 
7     (dCity,iCar) ⃪ select_pair(LRC);   
8     path[iCar] ⃪ build_path(exact_Sol[iCar],iCity, dCity) 
9     set_path_car(Sol,path[iCar]) 
10     update(Av_pairs, iCar, path[iCar]) 

11     iCity  ⃪ dCity; n_available_car  ⃪ n_available_car–1 
12   end_while 
13   if ((#n_available_car = 1) and (Sol is not complete)) 

14     iCar  ⃪ random_available_car( ) 
15     path[iCar] ⃪  nearest_neighbor(iCity) 
16   end_if 
17   set_path_car(Sol,path[iCar]) 
18 return (Sol) 
 

 

No passo 4, uma lista de pares (iCar,dCity), chamada Av_pairs, é 
construída com todas as associações entre nCar e n cidades, onde iCar e dCity 
representam um carro e uma cidade de destino, respectivamente. Dada uma 
cidade, iCity, um custo pode ser designado para cada par de Av_pairs, sendo a 
taxa de retorno paga quando iCar é alugado na cidade iCity e devolvido na 

cidade dCity. Uma lista restrita de candidatos (LRC), com tamanho α, é 
construída com tais pares, os quais são avaliados de acordo com a cidade 
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considerada como a inicial de cada iteração do loop principal, iCity. A LRC é 
construída no passo 6 e no passo 7 um par é escolhido baseado no método da 
roleta, onde a menor das taxas de retorno possui a mais alta probabilidade 
associada. 

O restante do algoritmo (Quadro 12) é o mesmo Quadro 2, exceto 
quanto ao passo 10 onde a lista Av_pairs é atualizada pela remoção de todos 
os elementos cujo primeiro elemento corresponde a iCar ou o segundo 
elemento corresponde a qualquer cidade já designada ao caminho path[iCar]. 

O procedimento LocalSearchVND( ) é o mesmo em ambos 
algoritmos GVND, porém no algoritmo GVND2 o procedimento Insert&Saving 
possui duas fases. A primeira fase é a mesma descrita em GVND1. Na 
segunda fase, o procedimento procura mudar os pontos onde os carros são 
trocados da seguinte forma: 

Supondo que o carro c1 é alugado e devolvido nas cidades ii e iy, 
respectivamente, e o carro c2 é alugado em iy e devolvido em iz. A cidade onde 
o carro c é devolvido é considerada seu ponto de troca. O procedimento testa 
todas as cidades entre iy+1 e iz como pontos de troca para c1. Isto é feito para 
todos os carros, exceto para o último. 

 

6.6 Experimentos Computacionais 

A presente seção apresenta experimentos computacionais no 
sentido de validar as duas versões do algoritmo híbrido GVND2 proposto, e o 
faz através de uma comparação de desempenho com o algoritmo VND 
apresentado no capítulo anterior. 

Foram realizados testes preliminares para a afinação do parâmetro α 
e do critério de parada. Estes testes foram executados em um conjunto de 20 
instancias CaRSLIB com um número de cidades na faixa de 14 a 300 e 2 a 5 

veículos. Como resultado foi fixado o parâmetro α em 0.25 e o número máximo 
de iterações (#maxIter) foi definido em 300.  

Um critério de parada adicional é considerado para o algoritmo 
GVND2, isto é, a execução é interrompida se a melhor solução não apresenta 
melhoria em #maxIter*0,3 iterações. 

Todas as variáveis foram testadas, a título de representação ilustra-
se no gráfico da Figura 15 o comportamento da média das soluções em 8 
instâncias do conjunto de teste para o parâmetro #maxIter variando entre 100 a 
500.  

 



 

Figura 15 – Gráfico do comportamento do GVND
 

6.6.1 Resultados 

Os experimen
desenvolvido e o algoritmo exato seguiram a mesma metodologia apresentada 
na seção 4.5.2. Os resultados 
 
Tabela 9 – Resultados do Exato

INSTÂNCIA 

Nome Cid 

Mauritania10e 10 

Mauritania10n 10 

Colombia11e 11 

Colombia11n 11 

Angola12e 12 

Angola12n 12 

Peru13e 13 

Peru13n 13 

Libia14e 14 

Libia14n 14 

BrazilRJe 14 

BrazilRJn 14 

Congo15e 15 

Congo15n 15 

Argentina16e 16 

Argentina16n 16 

BrasilRN16e 16 

BrasilRN16n 16 

Gráfico do comportamento do GVND2 na regulagem do parâmetro 

Resultados Comparativos GVND2 e Algoritmo Exato

Os experimentos comparativos entre o algoritmo GVND2 
desenvolvido e o algoritmo exato seguiram a mesma metodologia apresentada 

eção 4.5.2. Os resultados  são relatados na Tabela 9 a seguir:

Exato, VND e GVND2 em 18 pequenas instâncias

BACKTRACK VND 

Car T(s) #Opt T(s) Best GAP T(s)

2 1 540 1 540 0.00 1

2 1 571 1 571 0.00 1

2 19 620 1 620 0.00 1

2 14 639 1 639 0.00 1

2 266 719 1 719 0.00 1

2 144 656 1 656 0.00 1

2 1953 672 1 672 0.00 1

2 1847 693 1 693 0.00 1

2 31273 730 1 730 0.00 1

2 28331 760 1 760 0.00 1

2 44104 294 1 294 0.00 1

2 35263 167 1 168 0.01 1

2 455788 756 1 756 0.00 1

2 412212 886 1 886 0.00 1

2 7603200 955 1 955 0.00 1

2 7612310 894 1 896 0.00 1

2 7609203 375 1 375 0.00 1

2 7613217 188 1 188 0.00 1

94 

 

na regulagem do parâmetro #maxIter 

e Algoritmo Exato 

tos comparativos entre o algoritmo GVND2 
desenvolvido e o algoritmo exato seguiram a mesma metodologia apresentada 

são relatados na Tabela 9 a seguir: 

8 pequenas instâncias 

GVND2 

T(s) Best GAP 

 540 0,00 

 571 0,00 

 620 0,00 

 639 0,00 

 719 0,00 

 656 0,00 

 672 0,00 

 693 0,00 

 730 0,00 

 760 0,00 

 294 0,00 

 168 0,01 

 756 0,00 

 886 0,00 

 955 0,00 

 894 0,00 

 375 0,00 

 188 0,00 
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Os resultados apresentados na Tabela 9 mostram que o VND e o 
híbrido GRASP/VND alcançam as soluções ótimas para 16 e 17 das 18 
instâncias testadas, respectivamente. Observa-se que a taxa de sucesso do 
VND é de 89% com máximo desvio da solução ótima de 1%, enquanto que do 
GVND2 é de 94% com máximo desvio da solução ótima também de 1%.  

O tempo de processamento dos algoritmos heurísticos é 
significativamente menor em relação ao tempo de execução do algoritmo exato. 
Observa-se que nas últimas 4 instâncias cujo tamanho de cidades é 16, o 
algoritmo exato levou um tempo de execução superior a 80 dias enquanto que 
o VND e o híbrido GVND encontraram 3 e 4 das 4 soluções ótimas, 
respectivamente, em cerca de 1 segundo de execução.  
 

6.6.2 Resultados comparativos GVND1 e GVND2 

Esta seção apresenta a comparação entre as performances das 
duas versões dos algoritmos GVND apresentados nas seções 6.4 e 6.5. Foram 
realizadas 30 execuções independentes de cada algoritmo para cada instancia, 
utilizando-se a plataforma PC Intel Xeon QuadCore W3520 2.8 GHz, 8G RAM 
rodando Scientific Linux 5.5 64 bits com C++. 

Os experimentos foram realizados em uma amostra de 40 instancias, 
sendo 20 instancias do conjunto Euclidiano e 20 instancias do conjunto não-
Euclidiano. Cada conjunto é formado por 10 instancias de mapas reais, 5 
instancias geradas aleatoriamente e 5 geradas a partir do banco TSPLIB. O 
número de cidades varia entre 14 e 300 e o número de veículos varia entre 2 e 
5. 

As Tabelas 10 e 11 mostram os resultados obtidos com o GVND1 e 
GVND2 sobre o conjunto Euclidiano e o conjunto não-Euclidiano, 
respectivamente. As colunas Nome, Cid e Car representam, respectivamente, o 
nome, o número de cidades e o número de carros disponíveis em cada 
instância. A melhor solução encontrada por um das duas versões do algoritmo 
é mostrada na coluna #Camp. As colunas Média, Melhor e Freq, 
respectivamente, demonstram a média, o valor da melhor solução e o número 
de vezes que a melhor solução reportada na coluna #Camp foi encontrada por 
cada algoritmo. Por fim, a coluna T(s) mostra o tempo médio despendido por 
cada versão do algoritmo. 
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Tabela 10 – Resultados das versões GVND em instâncias Euclidianas 

INSTÂNCIA GVND1 GVND2 

Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq T(s) Média Melhor Freq T(s) 

BrasilRJ14e 14 2 297 297 297 30 1 297 297 30 1 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 30 1 375 375 30 1 

BrasilPR25e 25 3 510 510 510 29 2 510 510 30 1 

BrasilAM26e 26 3 495 495 495 27 3 504 501 0 2 

BrasilMG30e 30 4 589 603 595 0 5 597 589 3 2 

BrasilSP32e 32 4 615 633 626 0 8 620 615 2 2 

BrasilRS32e 32 4 529 537 529 11 8 558 556 0 4 

BrasilCO40e 40 5 733 807 805 0 18 761 733 2 7 

BrasilNO45e 45 5 886 1008 1008 0 23 892 886 18 10 

BrasilNE50e 50 5 756 963 940 0 43 829 756 1 15 

Betim100e 100 3 1560 1723 1708 0 78 1761 1560 2 127 

Vitoria100e 100 5 1622 1802 1642 0 155 1652 1622 15 70 

PortoVelho200e 200 3 3041 3142 3041 1 466 3272 3270 0 453 

Cuiaba200e 200 4 3212 3379 3212 1 686 3388 3388 0 349 

Belem300e 300 4 4563 4635 4563 6 1804 5354 5354 0 891 

berlin52eA 52 3 8948 9020 8991 0 20 8948 8948 30 10 

eil76eB 76 4 1914 2228 2158 0 87 2006 1914 1 82 

rat99eB 99 5 3206 3439 3351 0 194 3443 3206 1 185 

rd100eB 100 4 9940 10107 9951 0 103 9972 9940 1 68 

st70eB 70 4 1893 2201 2085 0 77 1994 1893 3 58 

 

A Tabela 10 mostra que o algoritmo GVND1 encontra melhores 
valores referentes as colunas Média e Melhor, respectivamente em 10 e 8 
instâncias Euclidianas, enquanto que o GVND2 encontra melhores valores 
sobre 13 e 15 dos casos de teste. O tempo de processamento apresentado na 
coluna T mostra que o GVND1 é, em média, 82,69% mais lento do que o 
GVND2. A freqüência que ambos os algoritmos encontram a melhor solução 
apresentada na coluna #Camp é, em média, 22,5% e 28,17% para o GVND1 e 
GVND2, respectivamente. Estes resultados indicam que o GVND2 é melhor do 
que o GVND1 nas instâncias Euclidianas referindo-se a todos os indicadores, 
visto que, o GVND2 produz, em média, melhores soluções e despende menor 
esforço computacional do que o GVND1. 
 

  



97 
 

Tabela 11 – Resultados das versões GVND em instâncias não-Euclidianas 

INSTÂNCIA GVND1 GVND2 

Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq T(s) Média Melhor Freq T(s) 

BrasilRJ14n 14 2 170 171 171 0 1 170 170 30 1 

BrazilRN16n 16 2 194 203 203 0 1 194 194 30 1 

BrazilPR25n 25 3 246 311 305 0 5 251 246 7 4 

BrazilAM26n 26 3 225 242 239 0 5 231 225 10 4 

BrazilMG30n 30 4 312 375 352 0 11 332 312 2 7 

BrazilSP32n 32 4 274 336 298 0 12 292 274 3 7 

BrazilRS32n 32 4 321 372 344 0 15 346 321 1 7 

BrazilCO40n 40 5 673 826 755 0 39 688 673 18 17 

BrazilNO45n 45 5 700 889 770 0 55 755 700 1 28 

BrazilNE50n 50 5 778 1044 874 0 81 865 778 1 41 

Londrina100n 100 3 1329 1783 1629 0 192 1356 1329 1 228 

Osasco100n 100 4 1272 2000 1910 0 191 1505 1272 1 240 

Aracaju200n 200 3 2590 3686 3223 0 903 2788 2590 12 1189 

Teresina200n 200 5 3261 3793 3261 1 1407 4021 3710 0 975 

Curitiba300n 300 5 5474 6125 5680 0 3388 5474 5474 30 2721 

berlin52nA 52 3 1506 1777 1661 0 41 1603 1506 1 36 

ch130n 130 5 3013 4706 3855 0 478 3423 3013 2 522 

d198n 198 4 6529 7138 6529 1 1330 6931 6715 0 1610 

kroB150n 150 3 4349 5368 4414 0 464 4458 4349 14 675 

rd100nB 100 4 1872 2953 2623 0 205 2001 1872 1 289 

 

A Tabela 11 mostra que o GVND2 encontra os melhores valores 
para a média e melhores soluções, respectivamente, em 19 e 18 das 20 
instâncias não-Euclidianas investigadas. Estes dados monstram o desempenho 
superior do GVND2 referentes a estas instâncias. Esta conclusão também é 
confirmada pelos resultados apresentados na coluna Freq da Tabela 11, onde 
é mostrado que GVND1 encontra, em média, 0,3% das melhores soluções 
enquanto que o GVND2 encontra 27,5%. Os valores exibidos na coluna T(s) 
mostram que o GVND2 despende, em média, 27,63% menos esforço 
computacional do que o GVND1. 

A partir destes dados, é possível concluir que a versão GVND2 
supera o algoritmo GVND1 no que diz respeito ao tempo de processamento e a 
qualidade de solução nos dois conjuntos de instancias testados.  
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Portanto, a versão do algoritmo GVND2 é usada para os 
experimentos computacionais realizados em comparação com o algoritmo VND 
apresentado no capítulo anterior. 

 

6.6.3 Resultados comparativos VND e GVND2 

Nesta seção os melhores algoritmos das versões do GRASP/VND e 
VND são comparados: GVND2 e VND. A plataforma e instâncias utilizadas, a 
metodologia de comparação e os testes estatísticos aplicados são os mesmos 
relatados na seção 5.5.2. deste trabalho. Os resultados são apresentados nas 
Tabelas 12 à 15. 
 

Tabela 12 – Resultados com o tempo determinado pelo VND para as instancias 
Euclidianas 

INSTÂNCIA GVND2 VND 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 297 297 297 30 297 297 30 1 -- 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 30 375 375 30 1 -- 

BrasilPR25e 25 3 510 510 510 30 510 510 30 3 -- 

BrasilAM26e 26 3 490 502 501 0 490 490 30 3 1 

BrasilMG30e 30 4 567 594 589 0 583 567 10 8 0,95 

BrasilSP32e 32 4 615 617 615 16 629 626 0 12 0 

BrasilRS32e 32 4 516 556 556 0 549 516 4 5 0,02 

BrasilCO40e 40 5 733 748 733 1 808 800 0 28 0 

BrasilNO45e 45 5 848 883 848 1 1008 1008 0 24 0 

BrasilNE50e 50 5 756 788 766 0 962 946 0 59 0 

Betim100e 100 3 1402 1743 1627 0 1580 1402 1 120 1 

Vitoria100e 100 5 1494 1598 1494 2 1774 1606 0 171 0 

PortoVelho200e 200 3 2946 3270 3270 0 3082 2946 1 565 1 

Cuiaba200e 200 4 3145 3388 3388 0 3368 3145 2 928 0,97 

Belem300e 300 4 3812 5034 5034 0 4238 3812 2 2432 1 

berlin52eA 52 3 8948 8948 8948 30 9024 8991 0 18 0 

eil76eB 76 4 1899 1986 1899 1 2201 2066 0 130 0 

rat99eB 99 5 3206 3444 3252 0 3358 3305 0 214 1 

rd100eB 100 4 9940 9945 9940 2 10096 9975 0 148 0 

st70eB 70 4 1877 1964 1877 4 2184 2124 0 112 0 
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As Tabelas 12 e 13 apresentam os resultados para as instâncias 
Euclidianas. As colunas p-valor de ambas as tabelas mostram que existem 
diferenças significativas entre os valores produzidos pelos algoritmos testados, 
em 16 instancias, quando o tempo de processamento é estabelecido por VND 
e também em 16 instâncias quando o tempo de processamento é fixado 
definido por GVND2. 

A coluna p-valor da Tabela 12 mostra que o GVND2 supera o VND 
em 10 instâncias, enquanto que este último supera o primeiro em 6 instâncias. 
Com o tempo de processamento do GVND2 fixado para ambos algoritmos, a 
Tabela 13 mostra que GVND2 apresenta os melhores resultados em 12 
instâncias, enquanto que VND apresenta melhores resultado em 4 instâncias. 
 

Tabela 13 – Resultados com o tempo determinado pelo GVND2 para as instancias 
Euclidianas 

INSTÂNCIA GVND2 VND 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 297 297 297 30 297 297 30 1 - 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 30 375 375 30 1 - 

BrasilPR25e 25 3 510 510 510 30 510 510 27 1 0,04 

BrasilAM26e 26 3 490 504 501 0 495 495 0 2 1 

BrasilMG30e 30 4 567 597 589 0 603 600 0 2 0 

BrasilSP32e 32 4 615 620 615 2 634 627 0 2 0 

BrasilRS32e 32 4 516 558 556 0 554 539 0 4 0,81 

BrasilCO40e 40 5 733 761 733 2 809 806 0 7 0 

BrasilNO45e 45 5 848 892 886 0 1008 1008 30 10 0 

BrasilNE50e 50 5 756 829 756 1 963 952 0 15 0 

Betim100e 100 3 1402 1761 1560 0 1585 1416 0 127 1 

Vitoria100e 100 5 1494 1652 1622 0 1814 1658 0 70 0 

PortoVelho200e 200 3 2946 3272 3270 0 3182 3142 0 453 1 

Cuiaba200e 200 4 3145 3388 3388 0 3513 3441 0 349 0 

Belem300e 300 4 3812 5354 5354 0 4635 4563 0 891 1 

berlin52eA 52 3 8948 8948 8948 30 9047 9001 0 10 0 

eil76eB 76 4 1899 2006 1914 0 2228 2158 0 82 0 

rat99eB 99 5 3206 3443 3206 1 3459 3369 0 185 0,17 

rd100eB 100 4 9940 9972 9940 1 10124 10011 0 68 0 

st70eB 70 4 1877 1994 1893 0 2205 2140 0 58 0 
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O teste para comparar as taxas de sucesso (TAILLARD et al., 2008) 
mostra que o nível de confiança para aceitar que GVND2 tem melhor 
desempenho do que VND é 92% quando o tempo de processamento é fixado 
por VND. O nível de confiança quando os tempos de processamento são 
fixados por GVND2 é de 100%. Portanto, adotando um nível de significância de 
0.05, estes resultados apóiam a conclusão que o GVND2 supera o VND em 
seu tempo de processamento. A mesma conclusão não pode ser obtida 
quando o tempo é determinado por VND neste nível de significância.  
 

Tabela 14 – Resultados com o tempo determinado pelo VND para as instancias não-
Euclidiana 

INSTÂNCIA GVND2 VND 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 170 170 170 30 182 182 0 1 0 

BrazilRN16n 16 2 194 194 194 30 246 246 0 1 0 

BrazilPR25n 25 3 246 249 246 6 327 323 0 5 0 

BrazilAM26n 26 3 225 230 225 8 257 241 0 7 0 

BrazilMG30n 30 4 306 335 306 1 362 341 0 19 0 

BrazilSP32n 32 4 274 291 274 2 326 299 0 20 0 

BrazilRS32n 32 4 312 343 327 0 382 312 1 24 0 

BrazilCO40n 40 5 672 684 672 2 809 763 0 51 0 

BrazilNO45n 45 5 700 761 727 0 883 820 0 87 0 

BrazilNE50n 50 5 778 862 779 0 1015 944 0 123 0 

Londrina100n 100 3 1322 1347 1322 1 1789 1721 0 225 0 

Osasco100n 100 4 1272 1483 1299 0 1977 1761 0 264 0 

Aracaju200n 200 3 2590 2691 2590 15 3516 3223 0 1500 0 

Teresina200n 200 5 3199 3936 3710 0 3620 3199 1 1728 1 

Curitiba300n 300 5 5412 5474 5474 0 5932 5412 2 5319 0 

berlin52nA 52 3 1506 1582 1506 2 1861 1815 0 55 0 

ch130n 130 5 2769 3331 2769 1 4440 3859 0 709 0 

d198n 198 4 6529 6939 6715 0 7646 6977 0 1781 0 

kroB150n 150 3 4349 4409 4349 20 5288 4913 0 656 0 

rd100nB 100 4 1829 1996 1829 2 3005 2585 0 344 0 

 

Os melhores resultados das médias são apresentados por GVND2 e 
VND em 9 e 8 instâncias da Tabela 12, respectivamente. Na Tabela 13, o 
primeiro algoritmo supera nos resultados de média em 12 e o segundo em 5 
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instâncias Euclidianas. Portanto, adotando um nível de confiança de 0,05, 
estes resultados apóiam a conclusão, com nível de confiança de 100%, que o 
GVND2 supera o VND quando o tempo é fixado por GVND2. A mesma 
conclusão não pode ser obtida quando o tempo é determinado por VND neste 
nível de significância, pois o GVND2 supera o VND com 70% de confiança. 

Os resultados para as instâncias não-Euclidianas apresentados na 
Tabela 14 e Tabela 15 mostram que existem diferenças significativas em todas 
as instâncias não-Euclidianas, quando o nível de significância 0,05 é 
considerado.  
 

Tabela 15 – Resultados com o tempo determinado pelo GVND2 para as instancias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIA GVND2 VND 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 170 170 170 30 182 182 0 1 0 

BrazilRN16n 16 2 194 194 194 30 246 246 0 1 0 

BrazilPR25n 25 3 246 251 246 7 328 323 0 4 0 

BrazilAM26n 26 3 225 231 225 0 261 241 0 4 0 

BrazilMG30n 30 4 306 332 312 0 374 352 0 7 0 

BrazilSP32n 32 4 274 292 274 3 338 300 0 7 0 

BrazilRS32n 32 4 312 346 321 0 372 344 0 7 0 

BrazilCO40n 40 5 672 688 673 0 838 769 0 17 0 

BrazilNO45n 45 5 700 755 700 1 903 857 0 28 0 

BrazilNE50n 50 5 778 865 778 1 1059 957 0 41 0 

Londrina100n 100 3 1322 1356 1329 0 1806 1666 0 228 0 

Osasco100n 100 4 1272 1505 1272 1 2000 1910 0 240 0 

Aracaju200n 200 3 2590 2788 2590 12 3686 3223 0 1189 0 

Teresina200n 200 5 3199 4021 3710 0 3792 3261 0 975 1 

Curitiba300n 300 5 5412 5474 5474 0 6125 5680 0 2721 0 

berlin52nA 52 3 1506 1603 1506 1 1876 1828 0 36 0 

ch130n 130 5 2769 3423 3013 0 4726 4057 0 522 0 

d198n 198 4 6715 6931 6715 12 7657 7178 0 1610 0 

kroB150n 150 3 4349 4458 4349 14 5485 4938 0 675 0 

rd100nB 100 4 1829 2001 1872 0 2953 2623 0 289 0 

 

A Tabela 14 mostra que o algoritmo GVND2 possui desempenho 
superior do que o VND em 19 instâncias, enquanto que o último comporta-se 
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melhor do que o primeiro em apenas 1 instância. Submetendo estes resultados 
ao teste de comparação de proporções uni-caudal, pode-se concluir, com nível 
de confiança 1, que o algoritmo GVND2 apresenta taxa de sucesso superior ao 
algoritmo VND. 

Uma conclusão similar é tirada dos dados provenientes da Tabela 15. 
A coluna p-valor monstra o melhor desempenho do GVND2 em 19 instâncias, 
enquanto que o VND apresenta melhor resultado em apenas 1 instância. 
Conclusões similares também podem ser obtidas observando-se os resultados 
apresentados na coluna Melhor e Média da Tabela 14 e Tabela 15. Portanto, 
independentemente do esforço computacional aplicado em ambos grupos de 
experimentos, o algoritmo GVND2 significativamente supera em desempenho o 
algoritmo VND nas instâncias não-Euclidianas testadas. 
 

 

6.7 Conclusão 

Este capítulo apresentou o algoritmo híbrido GRASP/VND 
desenvolvido para a solução do Problema do Caixeiro Alugador (CaRS). 
Apresentou os pseudocódigos principais do algoritmo, as estruturas de 
vizinhança empregadas na busca local. Duas versões do algoritmo foram 
implementadas e comparadas a fim de descobrir-se a de melhor desempenho. 
Enfim, apresentou os resultados do experimento computacional comparativo 
com a melhor das heurísticas anteriormente desenvolvidas (VND). 

A investigação experimental foi realizada comparando o algoritmo 
VND (Variable Neighborhood Descent), apresentado no capítulo anterior e a 
segunda versão do algoritmo híbrido GRASP (Greedy Randomized Search 
Procedure) com VND – GVND2, apresentado no presente capítulo. 

Os algoritmos foram aplicados a 40 instâncias Euclidianas e não-
Euclidianas do banco de instâncias referência CaRSLIB, proposto para o 
problema. Um algoritmo exato estabeleceu as soluções ótimas de 4 das 40 
instâncias, enquanto que a heurística proposta estabeleceu os limites 
superiores para as 36 instâncias restantes. Testes estatísticos foram aplicados 
aos resultados gerados pelos algoritmos propostos a fim de apoiar as 
conclusões sobre os seus comportamentos referentes à sua qualidade de 
solução. 

A fim de se estabelecer uma base de comparação menos tedenciosa, 
o efeito dos esforços computacionais demandados por cada um dos algoritmos 
é neutralizado pela comparação deles fixando-se seus tempos de 
processamento. Estes tempos de execução são estabelecidos de acordo com 
os requisitos de cada algoritmo para o seu melhor desempenho. Portanto, os 
propostos algoritmos foram testados duas vezes, primeiro com o tempo de 
processamento fixado pelo melhor desempenho de um algoritmo e depois com 
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o tempo de processamento fixado pelo melhor desempenho do outro. Desta 
forma, um comportamento qualitativo superior pode ser considerado conclusivo 
quando se refere a ambas as condições de tempo de processamento. 

Os resultados dos testes estatísticos para comparação de 
proporções proposto por Taillard et al. (2008) mostram que o método híbrido 
GRASP/VND (GVND2) proposto supera em desempenho o algoritmo VND nas 
instâncias Euclidianas e não-Euclidianas.  

Estes testes mostraram que uma taxa de sucesso significativamente 
superior foi encontrada pelo algoritmo GVND2 nas instâncias Euclidianas 
relativos ao conjunto de resultados obtidos em 30 independentes execuções de 
cada algoritmo e o melhor resultado alcançado de cada uma das 20 instâncias. 

Para o conjunto de instâncias não-Euclidianas, um nível de 
confiança 1 é apontado pelos testes de comparação para os mesmos 
indicadores anteriores e também para a taxa das soluções médias geradas por 
cada algoritmo. 

A partir desta análise, a versão do algoritmo GVND2 é usada para 
os experimentos computacionais realizados em comparação com os algoritmos 
apresentados nos próximos capítulos. 
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7 O ALGORITMO MEMÉTICO 

 

7.1 Introdução  

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a quarta 
metaheurística desenvolvida para a solução do CaRS, duas versões do 
Algoritmo Memético (MOSCATO, 1989) ou Memetic Algorithms – MA. O item 
7.2 define a estrutura geral do MA e seu potencial para solucionar o problema 
CaRS. O item 7.3 sumariza o estado da arte do algoritmo e mostra suas 
aplicações. O item 7.4 define o primeiro algoritmo MA1 proposto, os 
operadores e a busca local empregada. O item 7.5 apresenta a segunda 
versão do algoritmo MA2. O item 7.6 apresenta os resultados comparativos 
referentes ao experimento computacional realizado e finalmente o item 7.7 
apresenta as conclusões do capítulo. 

 

7.2 Fundamentação da Abordagem MA 

A memética é a disciplina que estuda a formação, multiplicação e 
difusão dos memes. Richard Dawkins cunhou o termo meme (DAWKINS, 1976). 
Os Algoritmos Meméticos pertencem à classe de algoritmos evolucionários 
baseados em uma mescla entre a evolução genética e a evolução 
Lamarckiana1 (ONG & KEANE, 2004). Todavia, em não raras ocasiões, são 
denominados simplesmente de algoritmos genéticos híbridos (TOPCUOGLU et 
al., 2005). Essa forma de algoritmo foi proposta por (MOSCATO, 1989) e 
formalizada por Radcliffe e Surry (1994) e consiste, basicamente, em aparelhar 
um algoritmo genético com mecanismos de busca local.  

O paralelo entre a teoria evolucionária de Darwin e o processo de 
desenvolvimento cultural da humanidade foi proposto em 1976 por Richard 
Dawkins, no último capítulo do livro “The selfish gene” (DAWKINS, 1976). Em 
um exercício filosófico, com a intenção de ilustrar que outros tipos de cenários 
evolutivos são possíveis. Darkins apresenta o meme, similar ao gene na 
evolução biológica, porém a uma nova unidade da evolução cultural. De acordo 
com a definição dada por Darkins, um meme pode ser interpretado como um 
padrão de informação que se propaga pelas mentes das pessoas. Assim como 
os genes, os memes também estão sujeito a mecanismos de seleção, 
recombinação e mutações. 

                                            
1 Evolução Lamarckiana: Evolução em que as modificações genéticas no fenótipo podem ser 
transmitidas diretamente aos descendentes. A metáfora dessa evolução foi proposta por 
Moscato (1989) como “artes marciais”. Seria uma herança genética para os filhos das 
habilidades adquiridas pelos pais nas artes marciais, por exemplo. 
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Outros tipos de interpretações possíveis de memes são idéias, 
teorias, música, tendências, tradições etc. Todos estes conceitos são melhor 
adaptados a certas mentes, isto é, um dado meme sobrevive melhor em uma 
mente específica do que em outras. Os memes mais aptos, isto é, melhor 
adaptados a um determinado ambiente cultural, são mais capazes de 
disseminar-se mais rapidamente. 

Dawkins alega que a herança que nós recebemos de nossos 
ancestrais não possuem apenas componentes genéticos, mas algo mais. Os 
outros componentes em nossa herança correspondem aos memes, as 
unidades da evolução cultural. 

Os algoritmos meméticos são também conhecidos como algoritmos 
genéticos de busca local, ou algoritmos evolucionários híbridos. A 
característica comum é que uma busca local explícita é adotada dentro do ciclo 
evolucionário padrão dos algoritmos evolucionários. Moscato (1989) usou a 
expressão algoritmo memético porque os indivíduos estão sujeitos a 
operadores de busca local, além dos operadores tradicionais genéticos. Um 
indivíduo não pode modificar o seu gene, mas ele pode adaptar seus memes 
antes de transmiti-los. Isto é exatamente o que os operadores de busca local 
fazem: eles possibilitam que indivíduos modifiquem suas heranças antes de 
transmiti-las para as próximas gerações. 

Por razões similares, os algoritmos meméticos também são 
chamados de algoritmos Lamarckianos. Na teoria de Lamarck, por exemplo, 
acredita-se que as experiências adquiridas pelos indivíduos são passadas para 
seus descendentes. Com o uso de otimizadores locais, a melhoria de solução 
alcançada por uma determinada geração, pode ser repassada para sua 
descendência (GUIMARAES et al., 2006). 

 

7.3 Estado da arte do MA, aplicações e características 

Existem diversos trabalhos de aplicações dos algoritmos meméticos 
no âmbito da otimização combinatória nas mais diversas áreas e aplicados aos 
mais diversos problemas, tais como, problemas de particionamento em grafos, 
problema independente de cardinalidade máxima, problema de 
empacotamento, coloração de grafos, planificação de tarefas, problema da 
mochila, particionamento de conjuntos e especialmente o problema do caixeiro 
viajante. Uma relação de trabalhos associados a estes problemas pode ser 
encontrado em Moscato & Cotta (2001). 

A literatura reporta excelentes resultados na aplicação desse tipo de 
algoritmo para a solução particularmente em problemas de roteamento (PRINS, 
2009; LIU et al., 2010), especialmente em virtude da existência de vizinhanças 
e algoritmos de busca local muito eficientes e tradicionais para esses tipos de 
modelos. 
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Estudos recentes sobre os Algoritmos Meméticos têm demonstrado 
que estes convergem para soluções de alta qualidade mais eficientemente do 
que os seus concorrentes convencionais em muitos casos do mundo real 
(KRASNOGOR & SMITH, 2005; NGUYEN et al., 2009). 

 

7.4 Algoritmo Memético proposto para o CaRS – MA1  

Nesta seção a primeira versão do Algoritmo Memético (MA1) 
proposto para o CaRS é apresentada. 

 

7.4.1 Pseudocódigo do MA1 para o CaRS 

O algoritmo (Quadro 13) mostra o pseudocódigo do Algoritmo 
Memético (MA1) desenvolvido para o CaRS. Os parâmetros de entrada são: o 
número de gerações (nGera), o tamanho da população (tamPop), a taxa de 
recombinação (txRecomb) que representa o número de indivíduos que 
reproduzem em cada geração, a taxa de mutação (txMuta) e a taxa de 
renovação da população (txRenov). 

 

Quadro 13 – Pseudocódigo Principal do Algoritmo Memético – MA1 

Algoritmo 13 – Procedimento Principal do MA1 para o CaRS 
 
1 main(nomeInstancia,tamPop,nGera,txRecomb,txMuta,txRenov) 
2     leInstancia(nomeInstancia) 
3     Pop[] ← geraPopInicial(tamPop) 
4     faseBuscaLocalVND(Pop) 
5     para i de 1 até nGeracoes faça 
6       para j de 1 até tamPop*txRecomb faça 
7          pai,mae ← SelecaoPais() 
8          filho1, filho2 ← fazRecombinacao(pai,mae) 
9          filho1, filho2 ← fazMutacao(filho1,filho2,txMuta) 
10          faseBuscaLocalVND(filho1,filho2) 
11          se son1,son2 < Pop[pai],Pop[mae] 
12              Pop[pai] ← filho1, Pop[mae] ← filho2 
13          fim se 
14       fim para 
15       geracaoNovosIndividuos(tamPop*txRenov) 
16     fim para 
17 retorna(Pop[0]) 
 

 

O algoritmo principal, apresentado no Quadro 13, inicia com a 
geração da população inicial de tamanho tamPop através do procedimento 
geraPopInicial( ) monstrado no Quadro 14 (passo 3). Os indivíduos 
pertencentes à população criada são armazenados na variável Pop[ ] e todos 
são imediatamente submetidos a um procedimento de busca local VND, isto é, 
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o mesmo procedimento utilizado com a metaheurística VND e já descrito na 
sessão 5.4.3 do capítulo 5. 

O laço entre os passos 5 e 16 do algoritmo do Quadro 13 refere-se 
ao processo de evolução da população, onde a cada geração um percentual de 
indivíduos da população definidos pelo parâmetro txRecomb irão participar da 
experiência evolucionária. 

A cada geração dois indivíduos são escolhidos no procedimento 
SelecaoPais( ) pelo método de roleta, onde os que possuem maior fitness têm 
maior probabilidade de serem escolhidos para a reprodução. Os dois indivíduos 
selecionados (pai e mae) são submetidos a uma operação de recombinação 
chamada fazRecombinacao( ), descrita no item 7.4.3, procriando dois novos 
indivíduos (filho1 e filho2). Os filhos obtidos pelas recombinações são 
submetidos ao procedimento de mutação no procedimento fazMutacao( ), 
descrito na seção 7.4.4. 

Após as operações de recombinação e mutação os filhos são 
submetidos à etapa da evolução lamarckiana representada pela busca local 
VND apresentada a seguir no item 7.4.5. As aptidões das soluções resultantes 
são comparadas com as de seus pais e, dentre os quatro, os dois indivíduos de 
melhor adequação sobrevivem. 

A cada nova geração, parte da população corrente é substituída por 
novos indivíduos no procedimento geracaoNovosIndividuos( ). Os novos 
cromossomos são gerados com o mesmo método construtivo utilizado para 
criar a população inicial de indivíduos. A variável txRenov define a 
porcentagem da população que será substituída por novos indivíduos. Portanto, 
tamPop*txRenov novos indivíduos são criados para substituir um mesmo 
número de piores indivíduos da população corrente. Este processo de 
renovação promove diversificação e evita uma convergência prematura de 
solução. 

 

7.4.2 Geração da População Inicial de Cromossomos do MA1 

A população inicial é gerada através de uma versão da heurística do 
vizinho mais próximo (GUTIN et al., 2002) adaptado para o CaRS no 
procedimento geraPopInicial( ) (ver Quadro 14) que recebe o tamanho da 
população (tamPop) como parâmetro de entrada, sendo nCar o número de 
carros disponíveis em uma determinada instância. A adequação de cada 
cromossomo é dada pelo cálculo do inverso do valor da função objetivo. 

No procedimento sorteiaNumeroCarros( ) o número de carros a ser 
usado no cromossomo é sorteado aleatoriamente no intervalo [2,nCar] em 
distribuição equiprovável. Para o caso de apenas um carro ser utilizado no tour 
a solução ótima para o problema é determinada pela aplicação do Concorde 
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TSP Solver em relação a cada um dos carros disponíveis (APPLEGATE et al., 
2006). Assim todas as soluções ótimas do problema com apenas um carro são 
adicionadas à população inicial.  

 

Quadro 14 – Procedimento de Criação da População Inicial do MA1 

Algoritmo 14 – Procedimento de criação da população inicial do MA1 
 

1 geraPopInicial(tamPop) 
2      para i de 1 to tamPop faça 

3            qCar  ⃪ sorteiaNumeroCarros(nCar) 
4            iCid  ⃪ sorteiaProximaTroca(nCid)  
5            Sol  ⃪  { }  
6            sol.rota[1] ⃪ 0 
7            sol.carro[1] ⃪ sorteiaCarro(nCar)  
8            para j de 2 até nCid faça 

9                  sol.rota[j] ⃪ maisProximoVizinho() 
10                  sol.carro[j] ⃪  sol.carro[j-1] 
11                  se j = iCid 

12                       sol.carro[j] ⃪ sorteiaCarro(nCar) 
13                       iCid  ⃪ sorteiaProximaTroca(nCid) 
14                  fim se 
15            fim para 

16            Pop[i] ⃪ Sol 
17      fim para 
18 retorna (Pop) 
 

 

No procedimento sorteiaProximaTroca( ) o algoritmo MA1 
aleatoriamente seleciona um carro c e uma cidade destino j para c, onde j ≠ 0. 
Então o caminho entre as cidades 0 e j é construído. Iniciando na cidade 0 o 
procedimento procura a cidade mais próxima de acordo com o peso das 
arestas correspondentes ao carro c. O procedimento adiciona cidades 
iterativamente ao trecho do carro c até que atingir a cidade j. Neste ponto, se 
ainda existem cidades que não foram visitadas, a cidade j é definida como nova 
cidade de origem e um novo carro e uma nova cidade de destino são 
aleatoriamente selecionados. O procedimento continua até que todas as 
cidades sejam adicionadas ao tour ou até resulte apenas um carro disponível. 
Neste último caso, o último carro disponível é designado para o caminho 
construído em mais ProximoVizinho( ) com a mesma heurística entre a última 
cidade destino e a cidade domicílio do caixeiro, fechando o tour.  

O número de pontos de cruzamento a ser empregado no operador 
de recombinação é escolhido aleatoriamente e com igual probabilidade no 
intervalo [1,4]. Após a reprodução os filhos gerados são submetidos ao 
procedimento de busca local VND descrito na seção 5.4.3.  

 
  



 

7.4.3 Operador de 

Os pais para a
roleta no procedimento 
multiponto chamada fazRecombinacao( ) 
número de pontos no cruzamento é 

 

(b) Cromossomos Filho Antes da Reparação

(c) Cromossomos Filho

Figura 16 – Operador de Recombinação 
 

Operador de Recombinação  

Os pais para a recombinação são selecionados pelo método da 
no procedimento SelecaoPais( ). Uma operação de 

fazRecombinacao( ) é utilizada para gerar dois filhos
no cruzamento é aleatoriamente gerado no intervalo [1,4]. 

(a) Cromossomos Pais 

(b) Cromossomos Filho Antes da Reparação 

 

) Cromossomos Filho Depois da Reparação 
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pelo método da 
de recombinação 

é utilizada para gerar dois filhos. O 
gerado no intervalo [1,4].  
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A recombinação é ilustrada na Figura 16 considerando-se numa 
instância com n = 11 e 3 carros. Dois pais, os cromossomos A e B, geram os 
filhos C e D. Um operador de 2 pontos é usado neste exemplo.  

Os dois pontos de cruzamento são mostrados com os cromossomos 
pais. O cromossomo C herda a primeira e terceira parte do cromossomo A e a 
segunda parte do cromossomo B. Similarmente, o cromossomo D herda a 
primeira e última parte do cromossomo B e a segunda parte do cromossomo A. 

Um procedimento de reparação poderá ser necessário para 
restaurar a viabilidade da solução representada nos cromossomos filhos 
gerados. A restauração pode ser necessária devido a inviabilidade resultante 
da designação de carros e rotas. 

Por exemplo, após a recombinação de rota o cromossomo C fica 
formado com a sequência de visitas [0 3 1 8 10 1 9 4 5 10 6] que não é viável 
uma vez que repete as cidades 1 e 10 e deixa de visitar as cidades 2 e 7. No 
procedimento de restauração a rota do cromossomo C é reescrita como 
[0 3 1 8 10 * 9 4 5 * 6] onde os asteriscos marcam a repetição das visitas nas 
cidades 1 e 10. Cada asterisco é substituído por uma cidade ausente do tour, 
no caso as cidades 2 e 7.  

Após a recombinação a inviabilidade de solução também é 
observada na linha correspondente à designação de carros do cromossomo C. 
A solução resultante é [1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3] que igualmente não é viável, 
uma vez que um carro somente pode ser alugado uma vez.  

Assim, a segunda linha do cromossomo C é reescrita no 
procedimento de restauração de viabilidade como [1 1 1 1 2 3 3 * * * * 3] e os 
asteriscos são substituídos pelo carro que aparece na posição anterior ao da 
repetição, no caso carro 3. Caso houvesse dois diferentes carros nas 
extremidades do conjunto de asteriscos, o escolhido seria o primeiro carro no 
sentido do desenvolvimento do tour. O cromossomo D é tratado de forma 
similar, conforme é ilustrado na Figura 16.  

 

7.4.4 Operador de Mutação  

Os filhos obtidos pelas recombinações são submetidos ao processo 
de mutação no procedimento fazMutacao( ). O operador de mutação verifica 
quais veículos não estão representados na solução. Considerando que a 
variável list_A armazena os carros não designados ao cromossomo A cada 
veículo em list_A é inserido em A pelo operador de mutação. A taxa de 
mutação define o número de posições (cidades) que será atribuída para a 
introdução dos carros. 

O operador é ilustrado na Figura 17, considerando-se uma instância 
com n= 11, e 5 carros, e a taxa de mutação associada a um segmento de 



 

tamanho máximo 3 – três cidades. No exemplo os carros 3 e 4 não são usados 
na solução do cromossomo 
carros não usados na solução, resultando o cromossomo 
são escolhidas de forma aleatória para os carros serem iniciadas pelos carros 3 
e 4, respectivamente. Assim o veículo 5 é substituído pelo veículo 3 na cidade 
10, 7 e 1, e  o carro 4 substi
carros resultante no cromossomo é [2 2 2 5 3 3 3 5 1 4 4]. Após a mutação será 
necessário aplicar o procedimento de reparação para retomar a viabilidade do 
cromossomo, uma vez que o carro 5 é alugado duas vezes. A
cromossomo é reescrito com asteriscos resultando em [2 2 2 5 3 3 3 * 1 4 4], e 
o asterisco substituído por 3, o carro imediat
conforme o cromossomo 

 

Figura 17 – Operador de Mutação

 

Após as operações de 
submetidos à etapa da evolução 
VND apresentada na seção 5.4.3

As aptidões das soluções resultantes são comparadas com as de 
seus pais e, dentre os quatro, os dois indivíduos de melhor 
sobrevivem. 
 

 

três cidades. No exemplo os carros 3 e 4 não são usados 
na solução do cromossomo A da Figura 17. O operador de mutação insere 

s na solução, resultando o cromossomo B. As cidades 10 e 5 
são escolhidas de forma aleatória para os carros serem iniciadas pelos carros 3 
e 4, respectivamente. Assim o veículo 5 é substituído pelo veículo 3 na cidade 
10, 7 e 1, e  o carro 4 substitui o carro 1 nas cidades de 5 e 8. A sequência de 
carros resultante no cromossomo é [2 2 2 5 3 3 3 5 1 4 4]. Após a mutação será 
necessário aplicar o procedimento de reparação para retomar a viabilidade do 
cromossomo, uma vez que o carro 5 é alugado duas vezes. A
cromossomo é reescrito com asteriscos resultando em [2 2 2 5 3 3 3 * 1 4 4], e 
o asterisco substituído por 3, o carro imediatamente anterior ao problema, 
conforme o cromossomo C.  

 

 

Mutação do Algoritmo Memético 

Após as operações de recombinação e mutação os filhos são 
submetidos à etapa da evolução lamarckiana representada pela busca local 

na seção 5.4.3. 

As aptidões das soluções resultantes são comparadas com as de 
ntre os quatro, os dois indivíduos de melhor 
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três cidades. No exemplo os carros 3 e 4 não são usados 
. O operador de mutação insere os 

. As cidades 10 e 5 
são escolhidas de forma aleatória para os carros serem iniciadas pelos carros 3 
e 4, respectivamente. Assim o veículo 5 é substituído pelo veículo 3 na cidade 

8. A sequência de 
carros resultante no cromossomo é [2 2 2 5 3 3 3 5 1 4 4]. Após a mutação será 
necessário aplicar o procedimento de reparação para retomar a viabilidade do 
cromossomo, uma vez que o carro 5 é alugado duas vezes. Assim o 
cromossomo é reescrito com asteriscos resultando em [2 2 2 5 3 3 3 * 1 4 4], e 

amente anterior ao problema, 

 

e mutação os filhos são 
representada pela busca local 

As aptidões das soluções resultantes são comparadas com as de 
ntre os quatro, os dois indivíduos de melhor adequação 
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7.4.5 Procedimentos de Busca Local do MA1 

O procedimento faseBuscaLocalVND(Pop) do algoritmo principal do 
MA1 (Quadro 13) representa a aplicação das mesmas três vizinhanças 
aplicadas no algoritmo VND apresentado no capítulo 5, denominadas InvertSol, 
Insert&Saving e 2-Shift, respectivamente, e descritas na seção 5.4.3.  
 

7.5 Algoritmo Memético proposto para o CaRS – MA2 

O MA2 é bem semelhante ao apresentado na seção anterior. As 
diferenças estão na geração da população inicial e no procedimento de busca 
local utilizado para aprimorar os cromossomos. 

Tal como no MA1, a população inicial é gerada com uma versão da 
heurística do Vizinho mais Próximo adaptada ao CaRS, descrita na seção 7.4.2, 
no entanto o número de carros disponíveis para cada individuo inicial é 
selecionado aleatoriamente no intervalo [2,nCar]. Além disso, nCar soluções 
PCV ótimas obtidas com o Concorde TSP Solver (APPLEGATE et al., 2006), 
uma para cada carro, são incluídas na população inicial. 

A outra diferença refere-se à busca local. Depois da recombinação e 
da mutação, os filhos gerados são submetidos à mesma busca local VND 
utilizada no algoritmo GVND2, descrito na seção 5.4.3. 

O procedimento faseBuscaLocalVND(Pop) é o mesmo em ambos 
algoritmos MA, porém no algoritmo MA2 o procedimento Insert&Saving possui 
duas fases. A primeira fase é a mesma descrita em MA1. Na segunda fase, o 
procedimento procura mudar os pontos onde os carros são trocados. 

Supondo que o carro c1 é alugado e devolvido nas cidades ii e iy, 
respectivamente, e o carro c2 é alugado em iy e devolvido em iz. A cidade onde 
o carro c é devolvido é considerada seu ponto de troca. O procedimento testa 
todas as cidades entre iy+1 e iz como pontos de troca para c1. Isto é feito para 
todos os carros, exceto para o último. 

 

7.6 Experimentos Computacionais 

A presente seção apresenta experimentos computacionais no 
sentido de validar as duas versões do algoritmo Memético, e o faz através de 
uma comparação de desempenho com o algoritmo híbrido GVND2 
apresentado no capítulo anterior, sobre um conjunto de 20 instâncias. 

Os valores definidos para os parâmetros dos Algoritmos Meméticos 
são: o número de gerações (nGeracoes = 20), o tamanho da população inicial 
(tamPop = 10), a taxa de recombinação (txRecomb = 0,80), a taxa de mutação 
(txMuta = 0,40) e a taxa de renovação da população (txRenov = 0,15). Um 
critério de parada adicional estabelece que o algoritmo pare depois de 30% do 



 

número de gerações sem melhoria da melhor solução corrente
0.30*nGeracoes).  

O gráfico da 
soluções em 8 instâncias do conjunto de teste par
variando entre 0 a 0,3. 
renovação da população de cromossomos no algoritmo.

 

Figura 18 – Gráfico do comportamento do MA

 

O gráfico da 
soluções em 8 instâncias do conjunto de teste para o parâmetro 
variando entre 0,2 a 0,6
mutação. 

Figura 19 – Gráfico do comportamento do MA

número de gerações sem melhoria da melhor solução corrente

gráfico da Figura 18 ilustra o comportamento da média das 
soluções em 8 instâncias do conjunto de teste para o parâmetro 
variando entre 0 a 0,3. Conclui-se na utilização do valor 0,15 como taxa de 
renovação da população de cromossomos no algoritmo. 

Gráfico do comportamento do MA2 na regulagem do parâmetro 

gráfico da Figura 19 ilustra o comportamento da média das 
soluções em 8 instâncias do conjunto de teste para o parâmetro 

6. Conclui-se na utilização do valor 0,4 como taxa de 

Gráfico do comportamento do MA2 na regulagem do parâmetro 

113 

número de gerações sem melhoria da melhor solução corrente (maxGerac = 

ilustra o comportamento da média das 
a o parâmetro txRenov 

se na utilização do valor 0,15 como taxa de 

 

na regulagem do parâmetro txRenov 

ilustra o comportamento da média das 
soluções em 8 instâncias do conjunto de teste para o parâmetro txMuta 

se na utilização do valor 0,4 como taxa de 

 
na regulagem do parâmetro txMuta 
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7.6.1 Resultados Comparativos MA2 e Algoritmo Exato 

Os experimentos comparativos entre o algoritmo MA2 desenvolvido 
e o algoritmo exato seguiram a mesma metodologia apresentada na seção 
4.5.2. Os resultados desta comparação são relatados na Tabela 16 a seguir: 
 

Tabela 16 – Resultados do Exato, GVND2 e MA2 em 18 pequenas instâncias 

INSTÂNCIA BACKTRACK GVND2 MA2 

Nome Cid Car T(s) #Opt T(s) Best GAP T(s) Best GAP 

Mauritania10e 10 2 1 540 1 540 0,00 1 540 0,00 

Mauritania10n 10 2 1 571 1 571 0,00 1 571 0,00 

Colombia11e 11 2 19 620 1 620 0,00 1 620 0,00 

Colombia11n 11 2 14 639 1 639 0,00 1 639 0,00 

Angola12e 12 2 266 719 1 719 0,00 1 719 0,00 

Angola12n 12 2 144 656 1 656 0,00 1 656 0,00 

Peru13e 13 2 1953 672 1 672 0,00 1 672 0,00 

Peru13n 13 2 1847 693 1 693 0,00 1 693 0,00 

Libia14e 14 2 31273 730 1 730 0,00 1 730 0,00 

Libia14n 14 2 28331 760 1 760 0,00 1 760 0,00 

BrazilRJe 14 2 44104 294 1 294 0,00 1 294 0,00 

BrazilRJn 14 2 35263 167 1 168 0,01 1 167 0,00 

Congo15e 15 2 455788 756 1 756 0,00 1 756 0,00 

Congo15n 15 2 412212 886 1 886 0,00 1 886 0,00 

Argentina16e 16 2 7603200 955 1 955 0,00 1 955 0,00 

Argentina16n 16 2 7612310 894 1 894 0,00 1 894 0,00 

BrasilRN16e 16 2 7609203 375 1 375 0,00 1 375 0,00 

BrasilRN16n 16 2 7613217 188 1 188 0,00 1 188 0,00 

 

Os resultados apresentados na Tabela 16 mostram que o híbrido 
GVND2 e o algoritmo MA2 alcançam as soluções ótimas para 17 e 18 das 18 
instâncias testadas, respectivamente. Observa-se que a taxa de sucesso do 
GVND2 é de 94% com máximo desvio da solução ótima de 1%, enquanto que 
do MA2 é de 100%.  

O tempo de processamento dos algoritmos heurísticos é 
significativamente menor em relação ao tempo de execução do algoritmo exato. 
Observa-se que nas últimas 4 instâncias cujo tamanho de cidades é 16, o 
algoritmo exato levou um tempo de execução superior a 80 dias enquanto que 
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o híbrido GVND2 e o algoritmo MA2 encontraram todas as soluções ótimas em 
cerca de 1 segundo de execução.  

 

7.6.2 Resultados comparativos MA1 e MA2 

Esta seção apresenta a comparação entre os desempenhos das 
duas versões dos algoritmos Meméticos apresentados nas seções 7.4 e 7.5. 
Foram realizadas 30 execuções independentes de cada algoritmo sobre a 
mesma plataforma e instâncias relatadas na seção 6.6.2. 

 

Tabela 17 – Resultados das versões do Algoritmo Memético em instâncias Euclidianas 

INSTÂNCIAS MA1 MA2 

Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq T(s) Média Melhor Freq T(s) 

BrasilRJ14e 14 2 294 294 294 25 1 294 294 30 1 

BrasilRN16e 16 2 375 376 375 27 1 375 375 30 1 

BrasilPR25e 25 3 510 515 510 17 2 522 510 1 2 

BrasilAM26e 26 3 467 481 467 3 4 494 493 0 3 

BrasilMG30e 30 4 541 596 563 0 6 578 541 1 8 

BrasilSP32e 32 4 613 624 615 0 8 621 613 1 7 

BrasilRS32e 32 4 512 523 512 2 8 537 524 0 7 

BrasilCO40e 40 5 726 824 801 0 17 786 726 1 23 

BrasilNO45e 45 5 848 993 897 0 25 932 848 2 30 

BrasilNE50e 50 5 814 963 953 0 31 869 814 1 35 

Betim100e 100 3 1396 1642 1401 0 128 1425 1396 1 247 

Vitoria100e 100 5 1381 1922 1814 0 98 1495 1381 4 292 

PortoVelho200e 200 3 2413 3134 2871 0 766 2413 2413 30 1862 

Cuiaba200e 200 4 2492 3415 3052 0 701 2502 2492 1 1682 

Belem300e 300 4 3298 4434 4282 0 2016 3672 3298 1 5184 

berlin52eA 52 3 8948 9094 8948 4 27 9090 8948 5 43 

eil76eB 76 4 1864 2069 1986 0 61 1946 1864 1 184 

rat99eB 99 5 3239 3525 3339 0 128 3304 3239 1 248 

rd100eB 100 4 9951 10385 9994 0 161 9951 9951 30 255 

st70eB 70 4 1891 2158 2037 0 54 1970 1891 1 148 

 

A Tabela 17 e Tabela 18 mostram os resultados obtidos com o MA1 
e MA2 sobre o conjunto Euclidiano e o conjunto não-Euclidiano, 
respectivamente. As colunas Nome, Cid e Car representam, respectivamente, o 
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nome, o número de cidades e o número de carros disponíveis em cada 
instância. A melhor solução encontrada por um das duas versões do algoritmo 
é mostrada na coluna #Camp. As colunas Média, Melhor e Freq, 
respectivamente, demonstram a média, o valor da melhor solução e o número 
de vezes que a melhor solução reportada na coluna #Camp foi encontrada por 
cada algoritmo. Por fim, a coluna T(s) mostra o tempo médio despendido por 
cada versão do algoritmo. 

 

Tabela 18 – Resultados das versões do Algoritmo Memético em instâncias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIAS MA1 MA2 

Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq T(s) Média Melhor Freq T(s) 

BrasilRJ14n 14 2 167 167 167 2 1 167 167 6 1 

BrasilRN16n 16 2 188 195 190 0 1 191 188 4 1 

BrasilPR25n 25 3 229 256 235 0 4 241 229 1 5 

BrasilAM26n 26 3 204 212 204 1 5 213 207 0 6 

BrasilMG30n 30 4 279 328 279 1 8 299 286 0 9 

BrasilSP32n 32 4 275 296 287 0 13 284 275 1 12 

BrasilRS32n 32 4 280 340 304 0 9 311 280 1 13 

BrasilCO40n 40 5 627 743 668 0 20 660 627 1 24 

BrasilNO45n 45 5 613 764 667 0 32 667 613 1 39 

BrasilNE50n 50 5 687 861 707 0 46 736 687 1 48 

Londrina100n 100 3 1278 1592 1471 0 146 1338 1278 1 492 

Osasco100n 100 4 1126 1442 1150 0 125 1259 1126 1 385 

Aracaju200n 200 3 2331 2744 2467 0 922 2446 2331 1 2491 

Teresina200n 200 5 1971 2551 2233 0 836 2241 1971 1 2514 

Curitiba300n 300 5 3334 4076 3676 0 2384 3726 3334 1 6599 

berlin52nA 52 3 1385 1642 1480 0 38 1447 1385 1 86 

ch130n 130 5 2424 3020 2493 0 237 2630 2424 1 743 

d198n 198 4 4297 5449 4887 0 823 4665 4297 1 2756 

kroB150n 150 3 3491 4259 3845 0 418 3675 3491 1 1527 

rd100nB 100 4 1681 2271 1890 0 140 1832 1681 1 464 

 

A Tabela 17 mostra que MA2 encontra os melhores resultados na 
coluna Melhor, Média e Freq sobre 18, 17 e 17 instâncias Euclidianas enquanto 
que MA1 encontra 5, 4 e 3 melhores resultados, respectivamente. A Tabela 17 
também mostra que a diferença entre os tempos de execução apresentados 



117 
 

por ambos algoritmos é pequena nas instancias abaixo de 50 cidades. No 
entanto, a diferença cresce para as instancias maiores. 

Os resultados apresentados na Tabela 18 demonstram que o 
algoritmo MA2 supera MA1 levando em conta a qualidade de solução, visto que 
o primeiro apresenta os melhores resultados nas colunas Melhor, Média e Freq 
sobre 18, 19 e 18 instâncias não-Euclidianas, respectivamente. Embora um 
pouco mais lento do que o outro algoritmo, o MA2 é superior do que seu 
adversário concernente a qualidade de soluções encontradas por ambos 
algoritmos. 

Por estas razões, a versão do algoritmo MA2 é a escolhida para ser 
usada nos experimentos computacionais em comparação com os algoritmos 
apresentados nos próximos capítulos. 
 

7.6.3 Resultados comparativos GVND2 e MA2 

Nesta seção os melhores algoritmos das versões do GRASP/VND e 
Algoritmo Memético são comparados: GVND2 e MA2. A plataforma e 
instâncias utilizadas, a metodologia de comparação e os testes estatísticos 
aplicados são os mesmos relatados na seção 5.5.2. deste trabalho. Os 
resultados são apresentados nas Tabelas 19 à 22. 

A Tabela 19 e Tabela 20 apresentam os resultados para as 
instâncias Euclidianas. As colunas p-valor de ambas as tabelas mostram que 
existem diferenças significantes em 16 instancias entre os valores produzidos 
pelos algoritmos testados, quando o tempo de processamento é estabelecido 
por GVND2 e em 19 instâncias quando o tempo de processamento é fixado 
definido por MA2. 

A coluna p-valor da Tabela 19 também mostra que o MA2 supera o 
GVND2 em 11 instâncias, enquanto que este último supera o primeiro em 5 
instâncias. Com o tempo de processamento do MA2 fixado para ambos os 
algoritmos, a Tabela 20 mostra que MA2 apresenta os melhores resultados em 
11 instâncias, enquanto que GVND2 apresenta melhores resultado em 8 
instâncias. 

O teste para comparar as taxas de sucesso (TAILLARD et al., 2008) 
mostra que o nível de confiança para aceitar que MA2 tem melhor desempenho 
do que GVND2 é 0,983972 quando o tempo de processamento é fixado por 
GVND2. O nível de confiança quando os tempos de processamento são 
fixados por MA2 é 0,892580. Portanto, adotando um nível de confiança de 0.05, 
estes resultados apóiam a conclusão que o MA2 supera o GVND2 quando o 
tempo é fixado por GVND2. A mesma conclusão não pode ser obtida quando o 
tempo é determinado por MA2 neste nível de significância. 
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Tabela 19 – Resultados com o tempo determinado pelo GVND2 para as instancias 
Euclidianas 

INSTÂNCIA GVND2 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 294 297 297 0 294 294 30 1 0 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 30 375 375 30 1 -- 

BrasilPR25e 25 3 510 510 510 30 521 520 0 1 1 

BrasilAM26e 26 3 493 504 501 0 494 494 0 2 0 

BrasilMG30e 30 4 541 597 589 0 596 577 0 2 0.93 

BrasilSP32e 32 4 609 620 615 0 621 609 1 2 0.71 

BrasilRS32e 32 4 515 558 556 0 536 515 1 4 0 

BrasilCO40e 40 5 700 761 733 0 799 700 1 7 1 

BrasilNO45e 45 5 848 892 886 0 949 854 01 10 1 

BrasilNE50e 50 5 756 829 756 1 879 845 0 15 1 

Betim100e 100 3 1396 1761 1560 0 1427 1401 0 127 0 

Vitoria100e 100 5 1381 1652 1622 0 1580 1398 0 70 0 

PortoVelho200e 200 3 2413 3272 3270 0 2428 2413 29 453 0 

Cuiaba200e 200 4 2492 3388 3388 0 2503 2503 0 349 0 

Belem300e 300 4 3298 5354 5354 0 3701 3701 0 891 0 

berlin52eA 52 3 8948 8948 8948 30 9112 8948 2 10 1 

eil76eB 76 4 1864 2006 1914 0 1954 1865 0 82 0 

rat99eB 99 5 3206 3443 3206 1 3302 3207 0 185 0 

rd100eB 100 4 9937 9972 9940 0 9950 9937 1 68 0 

st70eB 70 4 1877 1994 1893 0 1997 1907 0 58 0.42 

 

Os melhores resultados das médias são apresentados por MA2 e 
GVND2 em 13 e 8 instâncias da Tabela 19, respectivamente. Um resultado 
similar é observado na Tabela 20 onde o primeiro algoritmo apresenta 12 
melhores resultados de média e o último apresenta 9 melhores resultados. 
Estes números de sucesso referente a média das soluções não aponta nenhum 
dos dois algoritmos testados como o melhor em um nível de significância de 
0,05. No entanto, o teste para comparação de proporções aponta uma 
significativa diferença se a taxa de sucesso refere-se à melhor solução 
encontrada por cada algoritmo. A Tabela 19 mostra que estas taxas são de 
16/20 para o MA2 e 6/20 para o GVND2. Taxas de 17/20 e 7/20 são verificadas 
na Tabela 20 para o MA2 e GVND2, respectivamente. 
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Tabela 20 – Resultados com o tempo determinado pelo MA2 para as instancias 
Euclidianas 

INSTÂNCIA MA2 GVND2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 294 294 294 30 297 297 30 1 0 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 30 375 375 30 1 -- 

BrasilPR25e 25 3 510 522 510 1 510 510 30 2 1 

BrasilAM26e 26 3 493 494 493 3 503 501 0 3 0 

BrasilMG30e 30 4 541 578 541 1 594 589 0 8 0 

BrasilSP32e 32 4 609 621 613 0 619 615 0 7 0.99 

BrasilRS32e 32 4 515 537 524 0 557 556 0 7 0 

BrasilCO40e 40 5 700 786 726 0 747 733 0 23 1 

BrasilNO45e 45 5 848 932 848 2 885 848 0 30 1 

BrasilNE50e 50 5 756 869 814 0 811 766 0 35 1 

Betim100e 100 3 1396 1425 1396 1 1758 1560 0 247 0 

Vitoria100e 100 5 1381 1495 1381 4 1610 1494 0 292 0 

PortoVelho200e 200 3 2413 2413 2413 30 3270 3270 0 1862 0 

Cuiaba200e 200 4 2492 2502 2492 1 3388 3388 0 1682 0 

Belem300e 300 4 3298 3672 3298 1 5354 5354 0 5184 0 

berlin52eA 52 3 8948 9090 8948 5 8948 8948 30 43 1 

eil76eB 76 4 1864 1946 1864 1 1980 1934 0 184 0 

rat99eB 99 5 3206 3304 3239 0 3436 3252 0 248 0 

rd100eB 100 4 9937 9951 9951 0 9949 9940 0 255 1 

st70eB 70 4 1877 1970 1891 0 1936 1877 6 148 0.99 

 

Os resultados observados na Tabela 19 e Tabela 20 levam a níveis 
de confiança de 0,999596 e 0,999664 indicando que as taxas de sucesso do 
algoritmo MA2 são superiores daquelas apresentadas por GVND2. Portanto, o 
primeiro algoritmo pode ser considerado de desempenho superior ao último 
considerando as melhores soluções encontradas no conjunto de instâncias 
Euclidianas com nível de significância inferior a 0,01. 

Os resultados para as instâncias não-Euclidianas apresentadas na 
Tabela 21 e Tabela 22 mostram que existem diferenças significativas em 20 e 
18 instâncias não-Euclidianas, respectivamente, quando o nível de significância 
0,05 é considerado.  
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Tabela 21 – Resultados com o tempo determinado pelo GVND2 para as instancias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIA GVND2 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 167 170 170 0 167 167 8 1 0 

BrasilRN16n 16 2 188 194 194 0 191 188 7 1 0 

BrasilPR25n 25 3 229 251 246 0 240 231 0 4 0 

BrasilAM26n 26 3 207 231 225 0 217 207 1 4 0 

BrasilMG30n 30 4 286 332 312 0 300 288 0 7 0 

BrasilSP32n 32 4 274 292 274 3 287 276 0 7 0.02 

BrasilRS32n 32 4 280 346 321 0 316 291 0 7 0 

BrasilCO40n 40 5 618 688 673 0 662 618 1 17 0 

BrasilNO45n 45 5 613 755 700 0 675 617 0 28 0 

BrasilNE50n 50 5 670 865 778 0 736 670 1 41 0 

Londrina100n 100 3 1269 1356 1329 0 1358 1269 1 228 0.97 

Osasco100n 100 4 1126 1505 1272 0 1255 1154 0 240 0 

Aracaju200n 200 3 2331 2788 2590 0 2495 2346 0 1189 0 

Teresina200n 200 5 1971 4021 3710 0 2248 2019 0 975 0 

Curitiba300n 300 5 3334 5474 5474 0 3711 3397 0 2721 0 

berlin52nA 52 3 1385 1603 1506 0 1488 1420 0 36 0 

ch130n 130 5 2269 3423 3013 0 2567 2269 1 522 0 

d198n 198 4 4271 6931 6715 0 4808 4271 1 1610 0 

kroB150n 150 3 3445 4458 4349 0 3791 3445 1 675 0 

rd100nB 100 4 1681 2001 1872 0 1876 1707 0 289 0 

 

A Tabela 21 mostra que o algoritmo MA2 possui desempenho 
superior do que o GVND2 em 19 instâncias, enquanto que o último comporta-
se melhor do que o primeiro em apenas 1 instância. Submetendo estes 
resultados ao teste de comparação de proporções uni-caudal, pode-se concluir, 
com nível de confiança 1, que o algoritmo MA2 apresenta taxa de sucesso 
superior ao algoritmo GVND2. 

Uma conclusão similar é tirada dos dados provenientes da Tabela 22. 
A coluna p-valor demonstra o melhor desempenho do MA2 em 18 instâncias, 
enquanto que o GVND2 não apresenta nenhum melhor resultado significante. 
Conclusões similares também podem ser obtidas observando-se os resultados 
apresentados na coluna Melhor e Média da Tabela 21 e Tabela 22. Portanto, 
independentemente do esforço computacional aplicado em ambos grupos de 
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experimentos, o algoritmo MA2 significativamente supera em desempenho o 
algoritmo GVND2 nas instâncias não-Euclidianas testadas. 
 

Tabela 22 – Resultados com o tempo determinado pelo MA2 para as instancias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIA MA2 GVND2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 167 170 170 0 167 167 6 1 0 

BrasilRN16n 16 2 188 194 194 0 191 188 4 1 0 

BrasilPR25n 25 3 229 249 246 0 241 229 1 5 0 

BrasilAM26n 26 3 207 231 225 0 213 207 3 6 0 

BrasilMG30n 30 4 286 330 306 0 299 286 1 9 0 

BrasilSP32n 32 4 274 287 274 7 284 275 0 12 0.07 

BrasilRS32n 32 4 280 339 321 0 311 280 1 13 0 

BrasilCO40n 40 5 618 684 673 0 660 627 0 24 0 

BrasilNO45n 45 5 613 751 713 0 667 613 1 39 0 

BrasilNE50n 50 5 670 857 779 0 736 687 0 48 0 

Londrina100n 100 3 1269 1337 1322 0 1338 1278 0 492 0.44 

Osasco100n 100 4 1126 1468 1325 0 1259 1126 1 385 0 

Aracaju200n 200 3 2331 2644 2590 0 2446 2331 1 2491 0 

Teresina200n 200 5 1971 3922 3710 0 2241 1971 1 2514 0 

Curitiba300n 300 5 3334 5474 5474 0 3726 3334 1 6599 0 

berlin52nA 52 3 1385 1571 1506 0 1447 1385 1 86 0 

ch130n 130 5 2269 3286 2689 0 2630 2424 0 743 0 

d198n 198 4 4271 6964 6715 0 4665 4297 0 2756 0 

kroB150n 150 3 3445 4386 4349 0 3675 3491 0 1527 0 

rd100nB 100 4 1681 1981 1829 0 1832 1681 1 464 0 

 

Os experimentos e resultados relativos à comparação entre a 
primeira versão do híbrido GVND1 e a primeira versão do algoritmo memético 
MA1, apresentados neste capítulo, foram objeto de publicação e apresentação 
no congresso nacional 42º SBPO (Simpósio Brasileiro de Pesquisa 
Operacional) em Bento Gonçalves com o título: The Car Renter Salesman 
Problem: An Algorithmic Study (ASCONAVIETA et al., 2010a) e publicação 
internacional no capítulo A Memetic Algorithm for the Car Renter Salesman 
Problem do livro Evolutionary Algorithms (GOLDBARG et al., 2011a). 
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Todos os demais experimentos e resultados apresentados neste 
capítulo foram objeto de publicação no periódico internacional Memetic 
Computing, com o título Memetic Algorithm for the Traveling Car Renter 
Problem: An Experimental Investigation (GOLDBARG et al., 2012). 
 

7.7 Conclusão 

Este capítulo apresentou o Algoritmo Memético (MA), da classe dos 
algoritmos evolucionários, desenvolvido para a solução do Problema do 
Caixeiro Alugador (CaRS). Apresentou o pseudocódigo geral do algoritmo, os 
operadores e a busca local empregada. Duas versões do algoritmo foram 
implementadas e comparadas a fim de descobrir-se a de melhor desempenho. 
Enfim, apresentou os resultados do experimento computacional comparativo 
com a melhor das heurísticas anteriormente desenvolvidas (GVND2). 

A investigação experimental foi realizada comparando a segunda 
versão do GRASP (Greedy Randomized Search Procedure) hibridizado com 
VND (Variable Neighborhood Descent) – GVND2, apresentado no capítulo 6.5 
e a versão do Algoritmo Memético – MA2, apresentada neste capítulo. 

Os algoritmos foram aplicados a 40 instâncias Euclidianas e não-
Euclidianas do banco de instâncias referência CaRSLIB, proposto para o 
problema. Um algoritmo exato estabeleceu as soluções ótimas de 4 das 40 
instâncias, enquanto que a heurística proposta estabeleceu os limites 
superiores para as 36 instâncias restantes. Testes estatísticos foram aplicados 
aos resultados gerados pelos algoritmos propostos a fim de apoiar as 
conclusões sobre os seus comportamentos referentes à sua qualidade de 
solução. 

A fim de se estabelecer uma base de comparação menos tedenciosa, 
o efeito dos esforços computacionais demandados por cada um dos algoritmos 
é neutralizado pela comparação deles fixando-se seus tempos de 
processamento. Estes tempos de execução são estabelecidos de acordo com 
os requisitos de cada algoritmo para o seu melhor desempenho. Portanto, os 
propostos algoritmos foram testados duas vezes, primeiro com o tempo de 
processamento fixado pelo melhor desempenho de um algoritmo e depois com 
o tempo de processamento fixado pelo melhor desempenho do outro. Desta 
forma, um comportamento qualitativo superior pode ser considerado conclusivo 
quando se refere a ambas as condições de tempo de processamento. 

Os resultados dos testes estatísticos para comparação de 
proporções proposto por Taillard et al. (2008) mostram que o Algoritmo 
Memético (MA2) proposto supera em desempenho o método híbrido 
GRASP/VND nas instâncias Euclidianas e não-Euclidianas.  

Estes testes mostraram que uma taxa de sucesso significativamente 
superior foi encontrada pelo algoritmo MA2 nas instâncias Euclidianas relativos 
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ao conjunto de resultados obtidos em 30 independentes execuções de cada 
algoritmo e o melhor resultado alcançado de cada uma das 20 instâncias 
(GOLDBARG et al., 2012). 

Para o conjunto de instâncias não-Euclidianas, um nível de 
confiança 1 é apontado pelos testes de comparação para os mesmos 
indicadores anteriores e também para a taxa das soluções médias geradas por 
cada algoritmo. 

Os experimentos e resultados relativos à comparação entre a 
primeira versão do híbrido GVND1 e a primeira versão do algoritmo memético 
MA1, apresentados neste capítulo, foram objeto de publicação e apresentação 
no congresso nacional 42º SBPO (Simpósio Brasileiro de Pesquisa 
Operacional) em Bento Gonçalves com o título: The Car Renter Salesman 
Problem: An Algorithmic Study (ASCONAVIETA et al., 2010a) e publicação 
internacional no capítulo A Memetic Algorithm for the Car Renter Salesman 
Problem do livro Evolutionary Algorithms (GOLDBARG et al., 2011a). 

Todos os demais experimentos e resultados apresentados neste 
capítulo foram objeto de publicação no periódico internacional Memetic 
Computing, com o título Memetic Algorithm for the Traveling Car Renter 
Problem: An Experimental Investigation (GOLDBARG et al., 2012). 
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8 O ALGORITMO COLÔNIA DE FORMIGAS 

 

8.1 Introdução  

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a quinta 
metaheurística desenvolvida para a solução do CaRS, o ACS – Ant Colony 
System (DORIGO, 1992). O item 8.2 define a estrutura geral do ACS e seu 
potencial para solucionar o problema CaRS. O item 8.3 sumariza o estado da 
arte do algoritmo e mostra suas aplicações. Os itens 8.4 a 8.8 definem as 
versões dos algoritmos ACS propostos, os feromônios e processos de 
cooperação empregados. O item 8.9 apresenta os resultados dos testes 
computacionais realizados, os comparativos e finalmente o item 8.10 apresenta 
a conclusão a respeito dos experimentos. 

 

8.2 Fundamentação da Abordagem ACS 

O ACS (Ant Colony System) ou algoritmo de colônia de formigas 
artificiais foi originalmente introduzido por Marco Dorigo em 1991 a partir de 
sua tese de doutorado (DORIGO, 1992). O algoritmo é baseado em população 
e inspira-se no comportamento forrageiro de formigas, não só na cooperação 
entre os indivíduos, mas também na coordenação de cada formiga 
individualmente. 

As formigas possuem um método para percorrer o caminho mais 
curto entre o seu formigueiro e uma fonte de comida. Este método baseia-se na 
segregação de feromônios para marcar o caminho percorrido aos restantes 
membros da colônia. 

Este método de comunicação indireta entre as formigas através de 
trilhas de feromônios, não mais complexo do que um inseto seguindo o rasto 
de outro, acaba coletivamente resolvendo problemas complexos. Este princípio 
da natureza tem sido útil na construção de algoritmos ACS para resolução de 
problemas computacionais complexos, como por exemplo, o problema do 
caixeiro viajante, escalonamento, roteamento e quadrático de alocação. 

 

8.2.1  A Inspiração Biológica 

Na rotineira busca por alimentos as formigas desenvolveram um 
método eficiente de marcar o caminho mais curto entre o formigueiro e a fonte 
de comida encontrada. Em um primeiro momento, várias formigas saem de seu 
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domicílio na procura de comida em direções aleatórias, ou seja, em um esforço 
individual as formigas tomam uma direção incerta na sua busca.  

Ao se deslocarem depositam no terreno feromônio (designação 
genérica atribuída às substâncias segregadas pelas formigas servindo de meio 
de comunicação entre elas) a fim de demarcar caminhos favoráveis para os 
próximos membros da colônia. Ao encontrarem comida elas retornam ao seu 
ninho se beneficiando da trilha deixada e reforçando-a ainda mais com 
feromônio. 

As próximas formigas que saírem do formigueiro terão a tendência 
de seguir os rastos do feromônio no chão ao invés de sair de forma aleatória. 
Quando têm que tomar uma decisão quanto a qual caminho percorrer 
escolhem, com maior probabilidade, o caminho com cheiro mais forte de 
feromônio.  

O método não impede que as formigas seguintes também explorem 
caminhos próximos do encontrado pelas formigas iniciais. Através deste 
mecanismo cooperativo as formigas são capazes de coordenar o transporte de 
alimentos para seu formigueiro de forma eficaz. 

 

8.2.2 O Sistema de Formigas Artificiais 

O sistema de formigas artificiais é um algoritmo não-determinístico 
composto de heurísticas construtivas baseadas em uma população de agentes 
(formigas). Os agentes movem-se simultaneamente e de forma independente 
constroem probabilisticamente soluções com base nas informações da própria 
heurística e da trilha de feromônio. 

As informações heurísticas referem-se às especificidades do 
problema a ser resolvido, como por exemplo, as distâncias entre nodos de um 
grafo em um problema de caminho mais curto. A informação da trilha de 
feromônio reflete a experiência já obtida durante a busca, a qual evolui 
dinamicamente durante o decorrer do processo. 

 

8.2.3 O Pseudocódigo Genérico do Algoritmo Colônia de Formigas 

O algoritmo (Quadro 15) inicia com a distribuição de k formigas em 
nodos aleatórios do grafo G. Cada formiga irá construir uma solução 
individualmente visitando os diversos nodos do grafo. Começando de um 
vértice i a formiga escolhe probabilisticamente o próximo nodo j entre os 
vizinhos exequíveis.  
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Quadro 15 – Pseudocódigo Genérico do Algoritmo Colônia de Formigas 

Algoritmo 15 – Pseudocódigo Geral do Algoritmo Colônia de Formigas 

 
 

A probabilidade da formiga k que está no vértice i de escolher j como 
seu próximo vértice é calculada da seguinte forma: 

 

���� =  ������  ����� ∑  ������  ����� "∈ℵ$%
, &' � ∈  ℵ�� 

 

( 1 ) 

 
Na fórmula (1) τ)* representa a quantidade de feromônio associado à 

aresta (i,j) e ���  reflete o valor heurístico que representa a atratividade da 

formiga visitar o vértice j após visitar o nodo i. Este valor é inversamente 
proporcional à distância dij entre os vértices i e j, como demonstra a fórmula (2). 

 ��� =  1+��   
 

( 2 ) 

 
Os parâmetros α e β são ajustados heuristicamente para determinar 

a influência do feromônio e da informação heurística. A vizinhança factível da 
formiga k, ou seja, o conjunto de nodos que ainda não foram visitados pela 

formiga k, é representado por ℵ��. 

No final do tour, quando todas as formigas construíram a sua 
solução, ocorre a atualização do feromônio ��� representada em dois eventos: o 

depósito e a evaporação. Ao longo da trilha (i,j) a formiga deposita na aresta 
uma quantidade da substância definida conforme a fórmula (3). 
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( 3 ) 

 
A evaporação evita que acúmulos de feromônios cresçam 

indefinidamente e possibilita o esquecimento de decisões realizadas no 

passado e consideradas fracas. O parâmetro ρ é a uma informação heurística 
referente a taxa de evaporação do feromônio cujo valor está contido no 
intervalo [0,1]. 

A quantidade de feromônio depositada pela formiga k na trilha entre i 

e j é representado por ∆������ e é obtida segundo a fórmula (4). 

 

∆������ =  . /01 , &' ��, �� ∈ 21 
0, 45&6 46789á9�6;  

 

( 4 ) 

 
O parâmetro Q é uma constante do projeto e Lk é o comprimento 

total do tour da k-enésima formiga e, portanto o depósito é realizado caso o 
trecho (i,j) pertença ao tour construído por esta formiga. 

O critério de parada pode ser definido por um número máximo de 
iterações ou pelo evento da estagnação. O algoritmo torna-se estagnado a 
partir do momento em que todas as formigas convergem para o mesmo 
percurso em consequência do excessivo crescimento de feromônio nas arestas 
pertencentes a uma rota sub-ótima. 

 

8.3 Estado da Arte do ACS, Aplicações e Características 

Os algoritmos de colônia de formigas têm sido aplicados a um 
grande número de diferentes problemas. De acordo com Cordon et al. (2002) 
os algoritmos ACS abrangem duas classes de aplicações. A primeira classe de 
problemas é composta de problemas de otimização combinatória da classe NP-
difícil, para as quais as técnicas tradicionais demonstram fraco desempenho. A 
segunda classe de aplicações é composta por problemas de caminho mais 
curto dinâmicos, onde a instância do problema muda em tempo de execução. 

O primeiro problema enfrentado pelo algoritmo colônia de formigas 
foi o problema do caixeiro viajante (PCV), pois o problema é provavelmente o 
caso NP-difícil mais conhecido, literalmente um problema de caminho mais 
curto, tornando assim mais fácil adaptar o comportamento das formigas para 
resolvê-lo. Desde esta primeira aplicação na tese de doutorado de Dorigo 
(1991), tornou-se um comum teste de bancada de diversas contribuições 
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propondo melhores desempenhos ao modelo original do algoritmo (DORIGO & 
GAMBARDELLA, 1997; STÜTZLE & HOOS, 2000; BULLNHEIMER et al., 1999;  
CORDON et al., 2000). 

Cronologicamente, as próximas duas aplicações foram no problema 
quadrático de alocação (PQA) em Maniezzo et al. (1994) e Dorigo et al. (1996), 
e o problema de agendamento job-shop (COLORNI, 1994). Em 1997, um ano 
depois da primeira publicação em revista do artigo (DORIGO  et al., 1996), o 
número de pesquisas de aplicações do colônia de formigas começou a crescer 
fortemente. Entre elas incluem-se aplicações em problemas clássicos de 
roteamento de veículos (BRASSARD & BRATLEY, 1996), ordenação 
sequencial (GAMBARDELLA & DORIGO, 2000), agendamento flow-shop 
(STÜTZLE, 1998) e problemas de coloração de grafos (COSTA & HERTZ, 
1997). Um sumário de principais aplicações do algoritmo está disponível no 
trabalho de (DORIGO & STÜTZLE, 2002).  

 

8.4 Algoritmo ACS proposto para o CaRS – F1  

Nesta seção a primeira versão do algoritmo de Colônia de Formigas 
(F1) proposto para o CaRS é apresentada. 

 

8.4.1 Pseudocódigo do F1 para o CaRS 

O algoritmo (Quadro 16) mostra o pseudocódigo do algoritmo 
Colônia de Formigas (F1) desenvolvido para o CaRS. Os parâmetros de 
entrada são: o número de colônias de formigas (#Colonias), o número de 

formigas por colônia (#Ants), os valores de α e β que determinam 
respectivamente a influência do feromônio e da informação heurística no 
cálculo da atratividade de cada vértice vizinho factível utilizado para a 
movimentação das formigas, o coeficiente de evaporação da matriz de 
feromônios (Φ) e o valor representativo da quantidade de feromônio (Q) que é 
depositado em cada aresta percorrida pela formiga na solução campeã de cada 
colônia. 

Uma matriz para cada carro disponível na instância (nCar) é criada 
para armazenar o histórico das arestas percorridas pelas formigas na melhor 
solução de cada colônia. Estas matrizes de feromônios de rotas são 
inicializadas, no procedimento atualizaFeroRota( ) com as nCar soluções 
ótimas do problema quando solucionado para um único carro e obtidas pelo 
Concorde TSP Solver (APPLEGATE et al., 2006). Visto que correspondem às 
soluções ótimas de cada carro, o aquecimento é reforçado com o valor 10*Q. 

Cada colônia possui #Ants formigas que saindo de seu domicilio 
percorrem um ciclo Hamiltoniano e retornam ao ponto de partida, construindo 
assim uma solução para o problema. Ao final de cada colônia, a solução de 
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menor adequação é usada para atualizar as matrizes de feromônio, reforçando 
as arestas percorridas nesta solução com o valor de Q e evaporando um 
percentual do conteúdo das arestas restantes conforme o valor da variável de 
entrada Φ. As futuras colônias irão se beneficiar deste histórico. 

 

Quadro 16 – Pseudocódigo do Colônia de Formigas para o CaRS – F1 

Algoritmo 16 – Procedimento Principal do Colônia de Formigas para o CaRS – F1 
 

1 main(nomeInstancia, #Colonias, #Ants,α,β,Φ,Q) 
2   LeInstancia(nomeInstancia) 

3   for i ←1 to nCar 

4     feroRota[i] ⃪ atualizaFeroRota(Concorde(i),10*Q) 
5   f(Sol*) ←∞ 
6   para i de 1 até #Colonias faça  

7     f(Sol) ⃪ ∞ 
8     para k de 1 até #Ants faça 

9       lista_cidTroca ⃪ sorteiaTrocas(Sol) 
10       lista_seqCarros ⃪ sorteiaCarros(Sol) 
11       Sol.rota[0] ⃪ 0 ; Sol.car[0] ⃪ lista_seqCarros[0] 
12       k ⃪ 1 
13       para i de 1 até nCid 

14          Sol.rota[i] ⃪  fazRoleta(Sol.rota[i-1], α,β) 
15          se (sol.rota[i] ∈ lista_cidTroca) 
16             Sol.car ⃪ lista_seqCarros[k] 
17             k ⃪ k+1 
18          fim se 
19       fim para 
20       se (f(Sol) < f(Sol*)) 

21           Sol*  ⃪ Sol; f(Sol*)  ⃪ f(Sol) 
22       fim se 
23     fim para 

24     fero ⃪ atualizaFeroRota(Sol*,Φ,Q) 
25   fim para 
26 retorna (Sol*) 
 

 

O procedimento sorteiaTrocas( ) inicia a construção de uma nova 
solução sorteando a quantidade de carros que será utilizada no percurso, 
respeitando o intervalo [2, nCar]. Em seguida sorteia com igual probabilidade 
quais serão os vértices de troca de veículos, guardando esta informação na 
variável lista_cidTroca. 

O procedimento sorteiaCarros( ) sorteia, com igual probabilidade, 
todos os carros que serão utilizados no percurso nos trechos entre as cidades 
estabelecidas por sorteiaTrocas( ) e guarda esta informação na variável 
lista_seqCarros. 

A partir destes procedimentos iniciais a formiga começa a construir 
sua trilha, tendo como ponto de partida a cidade 0 e utilizando como transporte 
o primeiro veículo da lista_seqCarros. O caminho é construído de forma 
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iterativa, sempre sorteando a próxima cidade da trilha ( j ) em um procedimento 
probabilístico de roleta de acordo com as regras estabelecidas (Quadro 17). 

 

Quadro 17 – Pseudocódigo do procedimento fazRoleta( ) 

Algoritmo 17 – Procedimento fazRoleta do Colônia de Formigas para o CaRS 
 

1 fazRoleta(i,α,β,k) 
2    para j até nCid faça 

3      z ⃪ calcula (∑  ������  ����� "∈ℵ$% ), se � ∈  ℵ�� 
4    fim para 
5    para j até nCid faça 

6      ���� ⃪ calcula ( ������ ����� /z), se � ∈  ℵ�� 
7      preparaVetorRoleta(����) 
8    fim para 
9 retorna (vetorRoleta[rand()%100]) 
 

 

No procedimento fazRoleta( ), partindo da cidade i com o carro k, é 
realizado um sorteio probabilístico para escolha da próxima cidade a ser 

visitada. Para cada cidade j, sendo j pertencente à vizinhança factível ℵ�� de i, 
verifica-se qual probabilidade de j ser escolhida como próxima cidade do 
percurso. 

Para este cálculo leva-se em consideração τ)*  que representa a 

quantidade de feromônio associado à aresta (i,j) e ���  que reflete o valor 

heurístico da atratividade da formiga visitar o vértice j após visitar o nodo i. Este 
valor é inversamente proporcional à distância dij entre os vértices i e j. Os 

parâmetros de entrada α e β determinam o peso do feromônio e da informação 
heurística na decisão da formiga. 

No passo 3 do procedimento do Quadro 17 a variável z representa o 
resultado do somatório das atratividades de toda a vizinhança de i utilizando o 
carro k. No passo 6 é calculado o percentual correspondente de escolha de 
cada vértice vizinho a i quando utiliza o carro k, este valor é representado por ���� . O procedimento enfim sorteia probabilisticamente o próximo vértice em um 

vetor composto pelos percentuais correspondentes de cada vizinho de i. 

Após a escolha do próximo vértice, o algoritmo (Quadro 16) verifica 
se o vértice escolhido pertence à lista de cidades de troca (lista_cidTroca). 
Caso afirmativo, o próximo carro da sequência inicialmente definida é inserido 
na solução como meio de transporte do próximo trecho do alugador. 

O procedimento continua de forma iterativa (passos 13 a 23) 
inserindo cada novo vértice na solução até que não existam mais cidades a 
serem visitadas, completando-se o ciclo. E ao final de cada colônia de formigas, 
todas as arestas pertencentes à solução de melhor adequação são utilizadas 
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para marcação e evaporação das matrizes de feromônio que representam o 
histórico das melhores rotas percorridas. 

 

8.5 Algoritmo ACS proposto para o CaRS – F2 

Nesta seção o segundo algoritmo de Colônia de Formigas (F2) 
proposto para o CaRS é apresentado. O F2 é bem semelhante ao F1, porém a 
principal diferença está no procedimento conjugado de escolha dos vértices de 
troca e devolução dos carros, e de escolha da sequência dos veículos na 
solução. 

Os passos 9 e 10 do pseudocódigo do algoritmo colônia de formigas 
F1 (Quadro 16) é modificado em F2 para:  

9    lista_cidTroca; lista_seqCarros ⃪ escolheTrocasLRC(Sol) 
O procedimento escolheTrocasLRC( ) do algoritmo F2, inicia 

sorteando, com igual probabilidade, a quantidade de carros (qCar) que será 
utilizada no percurso e em seguida constrói uma lista restrita de candidatos 
(LRC) com tamanho δ, que é dado como parâmetro de entrada do algoritmo. 
Esta LRC contém uma lista de pares (iCar, dCid), representando as melhores δ 
opções de escolha de carro e cidade destino, respectivamente, para as trocas 
de veículo durante o percurso.  

Dada uma cidade origem, iCid, um custo pode ser designado para 
cada par (iCar, dCid), sendo a taxa de retorno paga quando iCar é alugado na 
cidade iCid e devolvido na cidade dCid. Um par é escolhido baseado no 
método da roleta, onde a menor das taxas de retorno possui a mais alta 
probabilidade associada. 

A cada par (iCar, dCid) escolhido, a LRC é atualizada pela remoção 
de todos os elementos cujo primeiro elemento corresponde a iCar ou o 
segundo elemento corresponde a qualquer cidade já designada ao caminho 
Sol.rota[iCar], até que a quantidade de carros (qCar) seja atingida. 

Como resultado deste procedimento obtém-se as listas 
lista_cidTroca e lista_seqCarros que serão utilizadas por F2 da mesma forma 
como relatado no pseudocódigo de F1 (Quadro 16). 

Este procedimento de escolha com auxílio de uma LRC é 
semelhante ao adotado na fase construtiva do algoritmo híbrido GVND2, 
relatado no capítulo 6, seção 6.5. 

Outra importante modificação em F2 é a atualização das matrizes de 
feromônio de rotas durante a execução da colônia e não apenas no final da 
colônia, como em F1. Ou seja, cada vez que uma solução de melhor 
adequação é encontrada, imediatamente ela é registrada no feromônio de rotas 
a fim de que as formigas da mesma colônia também sejam beneficiadas com a 



132 
 

nova descoberta. Portanto, entre os passos 21 e 22 do Quadro 16 é inserida a 
seguinte linha de código: 

21     fero ⃪ atualizaFeroRota(Sol*,Φ,Q) 
O procedimento de evaporação das matrizes de feromônio de rotas 

não é realizado durante a execução da colônia e sim ao final, tal como em F1. 

 

8.6 Algoritmo ACS proposto para o CaRS – F3 

Nesta seção o terceiro algoritmo de Colônia de Formigas (F3) 
proposto para o CaRS é apresentado. O F3 é bem semelhante ao F1, porém a 
principal diferença está no modo de escolha dos vértices de troca e devolução 
dos carros. A forma de escolha da sequência dos veículos na solução continua 
a mesma de F1. 

O procedimento de escolha dos melhores vértices de troca e 
devolução de carros no algoritmo F3 emprega a mesma idéia tradicional de 
escolha de vértices dos algoritmos colônia de formigas, o uso de feromônios de 
marcação das escolhas pregressas. Isto é, além do feromônio de rotas que é 
usado como recurso facilitador na escolha da sequência de vértices da rota do 
caixeiro em F1, F2 e F3, também é utilizado em F3 uma matriz de feromônios 
relativos aos melhores vértices de troca de veículos – o feromônio de trocas. 

Sendo assim, o passo 9 do pseudocódigo do algoritmo colônia de 
formigas F1 (Quadro 16) é modificado em F3 para:  

9    lista_cidTroca ⃪ roletaFEROTrocas(Sol) 
O procedimento roletaFEROTrocas( ) do algoritmo F3, inicia 

sorteando, como em F1, a quantidade de carros (qCarros)  que será utilizada 
no percurso. As cidades de troca e devolução dos veículos da solução são 
escolhidas através do método de roleta, conforme demonstrado no Quadro 17, 
com o diferencial de se usar a matriz de feromônios de trocas de veículos. O 
aquecimento inicial é feito de forma uniforme com 10*Q. 

O feromônio de rota, tal como em F2, e o feromônio de trocas são 
atualizados toda vez que uma nova solução de melhor adequação é 
descoberta. A evaporação só ocorre no final. 

 

8.7 Algoritmo ACS proposto para o CaRS – F4 

Nesta seção o quarto algoritmo de Colônia de Formigas (F4) 
proposto para o CaRS é apresentado. O F4 é semelhante aos anteriores. 
Tomando como base o algoritmo de F1 (Quadro 16), as diferenças em F4 
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encontram-se no método de escolha dos vértices de troca e de devolução dos 
carros por LRC, tal como descrito no algoritmo F2 (seção 8.5) e como novidade, 
a criação de uma matriz de feromônios para o registro histórico das escolhas 
na sequência de carros utilizada na solução. 

Sendo assim, o passo 9 do pseudocódigo (Quadro 16) do algoritmo 
F1 é modificado em F4 para: 

9    lista_cidTroca ⃪ escolheTrocasLRC(Sol) 
E o passo 10 do mesmo quadro passa em F4 para: 

10    lista_seqCarros ⃪ roletaFEROCarros(Sol) 
O procedimento roletaFEROCarros( ) do algoritmo F4, escolhe as 

cidades de troca e devolução dos veículos da solução através do método de 
roleta, conforme demonstrado no Quadro 17, com o diferencial de se usar a 
matriz de feromônios de sequência de veículos. O aquecimento inicial é feito de 
forma uniforme com 10*Q. 

O feromônio de rota, tal como em F2, e o feromônio de sequência de 
carros são atualizados toda vez que uma nova solução de melhor adequação é 
descoberta. A evaporação só ocorre no final. 

 

8.8 Algoritmo ACS proposto para o CaRS – F5 

Nesta seção o quinto algoritmo de Colônia de Formigas (F5) 
proposto para o CaRS é apresentado. O F5 é semelhante aos anteriores, 
porém, tomando como base o algoritmo de F1 (Quadro 16), a diferença é que 
em F5 todas as principais escolhas, ou seja, as escolhas da rota, das cidades 
de troca e da sequência de veículos na solução, todas elas são auxiliadas por 
matrizes de feromônios distintas. Esta versão do algoritmo colônia de formigas, 
portanto diferencia-se por ser multiferomônio. 

Para as escolhas de definição de rota, o algoritmo F5 é auxiliado 
pelas matrizes de feromônio de rotas, tal como em F1, descrito na seção 8.4. 
As escolhas referentes aos vértices de troca e devolução de veículos são 
auxiliadas pelo feromônio de trocas, tal como em F3, descrito na seção 8.6. E 
por fim as escolhas referentes à sequência de carros utilizada no ciclo do 
caixeiro são auxiliadas pelo feromônio de sequência de veículos, tal como em 
F4, descrito na seção 8.7. 

Desta forma, o passo 9 do pseudocódigo (Quadro 16) do algoritmo 
F1 é modificado em F5 para: 

9    lista_cidTroca ⃪ roletaFEROTrocas(Sol) 



 

E o passo 10 do mesmo quadro passa em F5 para:

11    lista_seqCarros 

Todos os feromônios de F5 são atualizados toda vez que uma nova 
solução de melhor adequação é de

 

8.9 Experimentos Computacionais

A presente seção apresenta experimentos computacionais no 
sentido de validar as cinco versões do algoritmo colônia de formigas, e o faz 
através de uma comparação de desempenho com o al
apresentado no capítulo anterior.

Os testes preliminares para afinação de parâmetros das versões do 
algoritmo colônia de formigas propostos foram executados sobre um conjunto 
de 20 instâncias CaRSLIB, com um número de cidades na faixa de 1
2 a 5 veículos. 

Os valores definidos para os parâmetros do 
formigas são: o número de colônias (
por colônias (#Ants = 50), o valor do peso do feromônio (

informação heurística (β
matrizes de feromônio (
feromônio depositada (Q 
algoritmos F2 e F4. 

 

Figura 20 – Gráfico do comportamento do 

E o passo 10 do mesmo quadro passa em F5 para: 

lista_seqCarros ⃪ roletaFEROCarros(Sol) 
Todos os feromônios de F5 são atualizados toda vez que uma nova 

solução de melhor adequação é descoberta. A evaporação só ocorre no final.

Computacionais 

A presente seção apresenta experimentos computacionais no 
sentido de validar as cinco versões do algoritmo colônia de formigas, e o faz 
através de uma comparação de desempenho com o algoritmo Memético 
apresentado no capítulo anterior. 

Os testes preliminares para afinação de parâmetros das versões do 
algoritmo colônia de formigas propostos foram executados sobre um conjunto 
de 20 instâncias CaRSLIB, com um número de cidades na faixa de 1

Os valores definidos para os parâmetros do algoritmo 
o número de colônias (#Colonias = 700), o número de formigas 

= 50), o valor do peso do feromônio (α = 1) e do peso da 

β = 0.5), o valor do coeficiente de evaporação das 
matrizes de feromônio (Φ = 0.1), o valor representativo da quantidade de 

Q = 10) e o tamanho da LRC (δ = 0.25) para os 

Gráfico do comportamento do algoritmo F5 na regulagem do parâmetro 
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Todos os feromônios de F5 são atualizados toda vez que uma nova 
scoberta. A evaporação só ocorre no final. 

A presente seção apresenta experimentos computacionais no 
sentido de validar as cinco versões do algoritmo colônia de formigas, e o faz 

goritmo Memético 

Os testes preliminares para afinação de parâmetros das versões do 
algoritmo colônia de formigas propostos foram executados sobre um conjunto 
de 20 instâncias CaRSLIB, com um número de cidades na faixa de 14 a 300 e 

algoritmo colônia de 
= 700), o número de formigas 

= 1) e do peso da 

= 0.5), o valor do coeficiente de evaporação das 
= 0.1), o valor representativo da quantidade de 

o tamanho da LRC (δ = 0.25) para os 

 

na regulagem do parâmetro α 
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O gráfico da Figura 20 ilustra o comportamento da média das 
soluções em 8 instâncias do conjunto de teste para o parâmetro α variando 
entre 0,6 a 1. Conclui-se pela utilização do valor 1 como valor de entrada de α. 

 

8.9.1 Resultados Comparativos MA2, F5 e Algoritmo Exato 

Os experimentos comparativos entre o algoritmo F5 desenvolvido e 
o algoritmo exato seguiram a mesma metodologia apresentada na seção 4.5.2. 
Os resultados desta comparação são relatados na Tabela 23 a seguir: 

Os resultados apresentados na Tabela 23 mostram que o algoritmo 
MA2 e o colônia de formigas F5 alcançam as soluções ótimas para 18 e 10 das 
18 instâncias testadas, respectivamente. Observa-se que a taxa de sucesso do 
MA2 é de 100%, enquanto que do F5 é de 56% com máximo desvio da solução 
ótima de 10%.  
 

Tabela 23 – Resultados do Exato, MA2 e F5 em 18 pequenas instâncias 

INSTÂNCIA BACKTRACK MA2 F5 

Nome Cid Car T(s) #Opt T(s) Best GAP T(s) Best GAP 

Mauritania10e 10 2 1 540 1 540 0,00 1 540 0,00 

Mauritania10n 10 2 1 571 1 571 0,00 1 571 0,00 

Colombia11e 11 2 19 620 1 620 0,00 1 620 0,00 

Colombia11n 11 2 14 639 1 639 0,00 1 640 0,00 

Angola12e 12 2 266 719 1 719 0,00 1 719 0,00 

Angola12n 12 2 144 656 1 656 0,00 1 656 0,00 

Peru13e 13 2 1953 672 1 672 0,00 1 739 0,10 

Peru13n 13 2 1847 693 1 693 0,00 1 693 0,00 

Libia14e 14 2 31273 730 1 730 0,00 1 740 0,01 

Libia14n 14 2 28331 760 1 760 0,00 1 766 0,01 

BrazilRJe 14 2 44104 294 1 294 0,00 1 294 0,00 

BrazilRJn 14 2 35263 167 1 167 0,00 1 167 0,00 

Congo15e 15 2 455788 756 1 756 0,00 1 761 0,01 

Congo15n 15 2 412212 886 1 886 0,00 1 959 0,08 

Argentina16e 16 2 7603200 955 1 955 0,00 1 955 0,00 

Argentina16n 16 2 7612310 894 1 894 0,00 1 896 0,00 

BrasilRN16e 16 2 7609203 375 1 375 0,00 1 375 0,00 

BrasilRN16n 16 2 7613217 188 1 188 0,00 1 191 0,02 
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O tempo de processamento dos algoritmos heurísticos é 
significativamente menor em relação ao tempo de execução do algoritmo exato. 
Observa-se que nas últimas 4 instâncias cujo tamanho de cidades é 16, o 
algoritmo exato levou um tempo de execução superior a 80 dias enquanto que 
os algoritmos MA2 e F5 encontraram todas as soluções ótimas em cerca de 1 
segundo de execução.  

 

8.9.2 Resultados comparativos F1, F2, F3, F4 e F5 

Esta seção apresenta a comparação entre os desempenhos das 
cinco versões dos algoritmos Colônias de Formigas apresentados nas seções 
8.5 a 8.8. Foram realizadas 30 execuções independentes de cada algoritmo 
sobre a mesma plataforma e instâncias relatadas na seção 6.6.2. 

 

Tabela 24 – Resultados das versões do Colônia de Formigas em instâncias Euclidianas 

INSTÂNCIA MÍNIMOS MÉDIAS  

Nome Cid,Car #Camp F1 F2 F3 F4 F5 F1 F2 F3 F4 F5 T(s) 

BrasilRJ14e 14-2 294 294 294 294 294 294 295 294 294 294 294 1 

BrasilRN16e 16-2 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 1 

BrasilPR25e 25-3 518 510 530 510 516 516 518 540 524 532 524 3 

BrasilAM26e 26-3 490 467 520 481 476 481 496 525 492 494 490 4 

BrasilMG30e 30-4 587 596 584 584 584 591 596 590 587 589 597 6 

BrasilSP32e 32-4 630 623 605 623 623 619 636 630 636 637 637 6 

BrasilRS32e 32-4 501 500 505 500 497 497 524 514 512 508 501 7 

BrasilCO40e 40-5 799 775 812 805 798 794 799 844 834 832 831 10 

BrasilNO45e 45-5 1000 978 924 953 924 913 1020 1002 1004 1002 1000 13 

BrasilNE50e 50-5 968 969 931 941 927 882 979 985 975 970 968 14 

Betim100e 100-3 1456 1555 1411 1403 1408 1410 1596 1463 1457 1456 1456 56 

Vitoria100e 100-5 1603 1590 1590 1502 1535 1439 1653 1683 1659 1666 1603 61 

PVelho200e 200-3 2776 2583 2939 2634 2648 2610 2776 2955 2859 2826 3083 299 

Cuiaba200e 200-4 3175 3306 3391 3100 3128 2975 3405 3499 3257 3355 3175 237 

Belem300e 300-4 4184 3959 4392 4077 3950 3966 4193 4761 4307 4249 4184 532 

berlin52eA 52-3 8948 9028 8986 8948 8986 8948 9028 8986 8949 8987 8948 11 

eil76eB 76-4 2185 2136 2134 2108 2114 2132 2200 2188 2190 2185 2185 43 

rat99eB 99-5 3398 3360 3460 3352 3373 3349 3398 3567 3440 3436 3443 60 

rd100eB 100-4 9960 9979 9937 9937 9937 9937 9999 9979 9960 9978 9964 62 

st70eB 70-4 2129 2095 2161 2111 2095 2019 2190 2222 2168 2170 2129 29 
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As Tabelas 24 e 25 mostram os resultados obtidos com as versões 
do ACS sobre o conjunto Euclidiano e o conjunto não-Euclidiano, 
respectivamente. As colunas Nome, Cid e Car representam, respectivamente, o 
nome, o número de cidades e o número de carros disponíveis em cada 
instância. A melhor solução encontrada por um das cinco versões do algoritmo 
é mostrada na coluna #Camp. As colunas MÍNIMOS e MÉDIAS, 
respectivamente, demonstram o valor da melhor solução e a média encontrada 
por cada algoritmo. Por fim, a coluna T(s) mostra o tempo de execução fixado 
para o experimento. 

 

Tabela 25 – Resultados das versões do Colônia de Formigas em instâncias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIA MÍNIMOS MÉDIAS  

Nome Cid,Car #Camp F1 F2 F3 F4 F5 F1 F2 F3 F4 F5 T(s) 

BrasilRJ14n 14-2 167 167 167 167 167 167 169 169 169 170 170 2 

BrasilRN16n 16-2 190 190 190 190 190 190 195 198 193 200 196 3 

BrasilPR25n 25-3 242 255 242 249 249 244 262 260 259 261 263 7 

BrasilAM26n 26-3 210 215 245 215 215 210 222 252 222 226 219 7 

BrasilMG30n 30-4 311 316 313 312 313 311 340 333 338 349 330 9 

BrasilSP32n 32-4 296 311 315 314 304 296 332 328 326 325 316 9 

BrasilRS32n 32-4 331 345 331 335 350 346 372 366 371 377 378 9 

BrasilCO40n 40-5 734 763 756 787 778 734 823 802 817 816 787 15 

BrasilNO45n 45-5 803 859 819 803 830 861 920 891 895 889 913 14 

BrasilNE50n 50-5 916 938 929 916 923 943 1026 993 1030 1010 1029 21 

Londrina100n 100-3 1637 1736 1651 1637 1648 1639 1807 1745 1739 1742 1723 92 

Osasco100n 100-4 1658 1747 1681 1676 1658 1688 1814 1793 1772 1798 1837 96 

Aracaju200n 200-3 3072 3101 3259 3137 3076 3072 3230 3333 3277 3261 3290 371 

Teresina200n 200-5 2795 2979 3012 2848 2795 2901 3139 3162 3047 3047 3039 370 

Curitiba300n 300-5 4640 4694 4936 4847 4667 4640 5096 5165 4982 4956 4892 1143 

berlin52nA 52-3 1666 1754 1701 1683 1666 1702 1802 1774 1771 1780 1760 25 

ch130n 130-5 3220 3405 3423 3275 3278 3220 3712 3685 3591 3560 3585 148 

d198n 198-4 5710 5815 6068 5852 5710 5733 6145 6390 6072 6077 6077 335 

kroB150n 150-3 4512 4724 4588 4560 4512 4595 4908 4795 4814 4783 4784 202 

rd100nB 100-4 2308 2432 2365 2332 2308 2437 2602 2527 2515 2522 2581 90 

 

A Tabela 24 mostra que relativo aos valores mínimos foram 
encontrados melhores resultados em 6, 5, 8, 6 e 11 instâncias Euclidianas 
pelos algoritmos F1, F2, F3, F4 e F5 respectivamente. Com relação às médias 
foram encontrados melhores resultados em 5, 3, 4, 4 e 13 instâncias 
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Euclidianas pelos algoritmos F1, F2, F3, F4 e F5 respectivamente. Os 
resultados da Tabela 24 mostram que o algoritmo F5 apresentou uma 
quantidade superior de valores mínimos e de melhores médias para as 
instâncias Euclidianas em comparação com as outras versões do algoritmo 

A Tabela 25 mostra que relativo aos valores mínimos foram 
encontrados melhores resultados em 2, 4, 5, 8 e 9 instâncias não-Euclidianas 
pelos algoritmos F1, F2, F3, F4 e F5 respectivamente. Com relação às médias 
foram encontrados melhores resultados em 2, 3, 6, 3 e 8 instâncias Euclidianas 
pelos algoritmos F1, F2, F3, F4 e F5 respectivamente. Os resultados da Tabela 
25 mostram que o algoritmo F5 apresentou uma quantidade superior de valores 
mínimos e de melhores médias para as instâncias não-Euclidianas em 
comparação com as outras versões do algoritmo. 

Os testes estatísticos foram aplicados conforme definidos na seção 
5.5.2. 

 

Tabela 26 – Resultados dos testes U-test e Taillard aplicados às versões ACS 

 Algoritmos 

U-test* Taillard 

Venceu Perdeu 1º 2º 

F5xF1 22 6 1 0 

F5xF2 21 8 1 0 

F5xF3 11 6 0,97 0,03 

F5xF4 17 5 1 0 

F4xF1 19 9 1 0 

F4xF2 14 4 1 0 

F4xF3 3 10 0,08 0,92 

F3xF1 23 6 1 0 

F3xF2 20 4 1 0 

F2xF1 18 15 0,86 0,14 

* O primeiro em relação ao segundo 

 

A coluna Taillard da Tabela 26 apresenta os resultados do teste de 
proporções com um nível de significância de 0,05. A primeira coluna (1º) 
mostra o p-valor do primeiro algoritmo da comparação em relação ao segundo 
e a segunda coluna (2º), o p-valor do segundo em relação ao primeiro. 
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Tabela 27 – Resumo dos resultados comparativos das versões ACS 

 u-test Venceu Perdeu Inconclusivo 

F1 0 3 1 

F2 0 3 1 

F3 2 1 1 

F4 2 1 1 

F5 4 0 0 

 

A Tabela 27 apresenta o resumo dos comparativos conforme os 
teste estatístico U-test realizado entre as cinco versões do algoritmo colônia de 
formigas aplicado ao CaRS. A coluna Venceu indica o número de vezes o 
algoritmo venceu em relação a todas as outras versões, a coluna Perdeu indica 
o número de vezes que o algoritmo perdeu em comparação direta às outras 
versões e a coluna Inconclusivo reporta o número de comparações em que o 
resultado não apresentou diferença significativa que configurasse superioridade 
ou inferioridade aos seus oponentes. 

Por estes resultados apresentados, a versão do algoritmo F5 é a 
escolhida para ser usada nos experimentos computacionais em comparação 
com o algoritmo de melhor desempenho dos experimentos já realizados (MA2). 
 

8.9.3 Resultados comparativos MA2 e F5 

Nesta seção os melhores algoritmos das versões do Algoritmo 
Memético e do Colônia de Formigas são comparados: MA2 e F5. A plataforma 
e instâncias utilizadas, a metodologia de comparação e os testes estatísticos 
aplicados são os mesmos relatados na seção 5.5.2. deste trabalho. Os 
resultados são apresentados nas Tabelas 28 à 31. 

As Tabela 28 e 29 apresentam os resultados para as instâncias 
Euclidianas. As colunas p-valor de ambas as tabelas mostram que existem 
diferenças significantes em 17 instâncias entre os valores produzidos pelos 
algoritmos testados, quando o tempo de processamento é estabelecido por 
MA2 e em 16 instâncias quando o tempo de processamento é fixado definido 
por F5. 

A coluna p-valor da Tabela 28 também mostra que o MA2 supera o 
F5 em 14 instâncias, enquanto que este último supera o primeiro em 3 
instâncias. Com o tempo de processamento do F5 fixado para ambos 
algoritmos, a Tabela 29 mostra que MA2 apresenta os melhores resultados em 
7 instâncias, enquanto que F5 apresenta melhores resultado em 9 instâncias. 
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Tabela 28 – Resultados com o tempo determinado pelo MA2 para as instancias 
Euclidianas 

INSTÂNCIA F5 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 294 295 294 19 294 294 30 1 0,99 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 30 375 375 30 1 - 

BrasilPR25e 25 3 509 518 510 0 522 510 0 2 0,01 

BrasilAM26e 26 3 467 493 481 0 494 493 0 3 0,79 

BrasilMG30e 30 4 541 587 584 0 578 541 1 8 0,99 

BrasilSP32e 32 4 613 635 623 0 621 613 1 7 1 

BrasilRS32e 32 4 497 506 497 1 537 524 0 7 0 

BrasilCO40e 40 5 726 822 783 0 786 726 1 23 1 

BrasilNO45e 45 5 848 979 867 0 932 848 2 30 1 

BrasilNE50e 50 5 814 960 888 0 869 814 1 35 1 

Betim100e 100 3 1396 1441 1416 0 1425 1396 1 247 1 

Vitoria100e 100 5 1381 1647 1515 0 1495 1381 4 292 1 

PortoVelho200e 200 3 2413 2730 2584 0 2413 2413 30 1862 1 

Cuiaba200e 200 4 2492 3185 2853 0 2502 2492 1 1682 1 

Belem300e 300 4 3298 4029 3697 0 3672 3298 1 5184 1 

berlin52eA 52 3 8948 8980 8978 0 9090 8948 5 43 0 

eil76eB 76 4 1864 2178 2114 0 1946 1864 1 184 1 

rat99eB 99 5 3239 3395 3360 0 3304 3239 1 248 1 

rd100eB 100 4 9937 9960 9937 1 9951 9951 0 255 0,69 

st70eB 70 4 1891 2156 2100 0 1970 1891 1 148 1 

 

O teste para comparar as taxas de sucesso (TAILLARD et al., 2008) 
mostra que o nível de confiança para aceitar que MA2 tem melhor desempenho 
do que F5 é de 25% quando o tempo de processamento é fixado por F5. O 
nível de confiança quando os tempos de processamento são fixados por MA2 é 
de 100%. Portanto, adotando um nível de confiança de 0.05, estes resultados 
apóiam a conclusão que o MA2 supera o F5 em seu tempo de processamento. 
A mesma conclusão não pode ser obtida quando o tempo é determinado por 
F5 neste nível de significância, pois MA2 supera F5 com 25% de confiança. 
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Tabela 29 – Resultados com o tempo determinado pelo F5 para as instancias Euclidianas 

INSTÂNCIA F5 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 294 294 294 30 294 294 30 1 - 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 30 375 375 30 1 - 

BrasilPR25e 25 3 509 524 516 0 511 509 1 3 1 

BrasilAM26e 26 3 467 490 481 0 471 467 13 4 1 

BrasilMG30e 30 4 541 597 591 0 590 563 0 4 0,93 

BrasilSP32e 32 4 613 637 619 0 620 617 0 7 1 

BrasilRS32e 32 4 497 501 497 5 516 503 0 7 0 

BrasilCO40e 40 5 726 831 794 0 820 774 0 8 0,99 

BrasilNO45e 45 5 848 1000 913 0 981 886 0 14 0,99 

BrasilNE50e 50 5 814 968 882 0 959 913 0 15 1 

Betim100e 100 3 1396 1456 1410 0 1632 1401 0 49 0 

Vitoria100e 100 5 1381 1603 1439 0 1905 1734 0 57 0 

PortoVelho200e 200 3 2413 3083 2610 0 3175 2827 0 134 0 

Cuiaba200e 200 4 2492 3175 2975 0 3400 3085 0 331 0 

Belem300e 300 4 3298 4184 3966 0 4403 3992 0 613 0 

berlin52eA 52 3 8948 8948 8948 29 9091 8948 5 11 0 

eil76eB 76 4 1864 2185 2132 0 2056 1930 0 44 1 

rat99eB 99 5 3239 3443 3349 0 3527 3440 0 55 0 

rd100eB 100 4 9937 9964 9937 6 10372 10015 0 53 0 

st70eB 70 4 1891 2129 2019 0 2138 2032 0 37 0,31 

 

Os melhores resultados das médias são apresentados por MA2 e F5 
em 16 e 6 instâncias da Tabela 28, respectivamente. Um resultado mais 
equilibrado é observado na Tabela 29 onde o primeiro algoritmo apresenta 10 
melhores resultados de média e o último apresenta 12 melhores resultados. 
Estes números de sucesso referente a média das soluções não aponta nenhum 
dos dois algoritmos testados como o melhor em um nível de significância de 
0,05. O teste para comparação de proporções também não aponta uma 
diferença significativa quando a taxa de sucesso refere-se a melhor solução 
encontrada por cada algoritmo. A Tabela 28 mostra que estas taxas são de 
17/20 para o MA2 e 6/20 para o F5. Taxas de 11/20 e 12/20 são verificadas na 
Tabela 29 para o MA2 e F5, respectivamente. 
 

  



142 
 

Tabela 30 – Resultados com o tempo determinado pelo MA2 para as instancias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIA F5 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 167 169 167 5 167 167 6 1 0,99 

BrasilRN16n 16 2 188 200 195 0 191 188 4 1 1 

BrasilPR25n 25 3 229 263 248 0 241 229 1 5 1 

BrasilAM26n 26 3 204 227 219 0 213 207 0 6 1 

BrasilMG30n 30 4 286 345 320 0 299 286 1 9 1 

BrasilSP32n 32 4 275 325 310 0 284 275 1 12 1 

BrasilRS32n 32 4 280 375 358 0 311 280 1 13 1 

BrasilCO40n 40 5 627 796 755 0 660 627 1 24 1 

BrasilNO45n 45 5 613 859 827 0 667 613 1 39 1 

BrasilNE50n 50 5 687 954 863 0 736 687 1 48 1 

Londrina100n 100 3 1278 1708 1615 0 1338 1278 1 492 1 

Osasco100n 100 4 1126 1751 1622 0 1259 1126 1 385 1 

Aracaju200n 200 3 2331 3111 2998 0 2446 2331 1 2491 1 

Teresina200n 200 5 1971 2905 2730 0 2241 1971 1 2514 1 

Curitiba300n 300 5 3334 4695 4558 0 3726 3334 1 6599 1 

berlin52nA 52 3 1385 1743 1675 0 1447 1385 1 86 1 

ch130n 130 5 2424 3480 3352 0 2630 2424 1 743 1 

d198n 198 4 4297 5744 5513 0 4665 4297 1 2756 1 

kroB150n 150 3 3491 4660 4535 0 3675 3491 1 1527 1 

rd100nB 100 4 1681 2441 2307 0 1832 1681 1 464 1 

 

Os resultados para as instâncias não-Euclidianas apresentadas na 
Tabela 30 e Tabela 31 mostram que existem diferenças significativas em todas 
as 20 instâncias não-Euclidianas, quando o nível de significância 0,05 é 
considerado.  

A Tabela 30 mostra que o algoritmo MA2 possui desempenho 
superior do que o F5 em todas as instâncias. Submetendo estes resultados ao 
teste de comparação de proporções uni-caudal, pode-se concluir, com nível de 
confiança 1, que o algoritmo MA2 apresenta taxa de sucesso superior ao 
algoritmo F5. 
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Tabela 31 – Resultados com o tempo determinado pelo F5 para as instancias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIA F5 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 167 170 167 1 167 167 10 2 1 

BrasilRN16n 16 2 188 196 190 2 191 188 6 3 1 

BrasilPR25n 25 3 229 263 244 2 251 238 2 7 0,99 

BrasilAM26n 26 3 204 219 210 1 207 204 3 7 1 

BrasilMG30n 30 4 286 330 311 1 322 297 1 9 0,99 

BrasilSP32n 32 4 275 316 296 1 291 276 1 9 1 

BrasilRS32n 32 4 280 378 346 1 337 304 1 9 1 

BrasilCO40n 40 5 627 787 734 1 738 688 1 15 1 

BrasilNO45n 45 5 613 913 861 1 742 657 1 14 1 

BrasilNE50n 50 5 687 1029 943 2 853 730 2 21 1 

Londrina100n 100 3 1278 1723 1639 1 1558 1431 1 92 1 

Osasco100n 100 4 1126 1837 1688 1 1441 1174 1 96 1 

Aracaju200n 200 3 2331 3290 3072 1 2786 2520 1 371 1 

Teresina200n 200 5 1971 3039 2901 1 2502 2231 1 370 1 

Curitiba300n 300 5 3334 4892 4640 1 3964 3557 1 1143 1 

berlin52nA 52 3 1385 1760 1702 1 1620 1514 1 25 1 

ch130n 130 5 2424 3585 3220 1 3012 2576 1 148 1 

d198n 198 4 4297 6077 5733 1 5383 4884 1 335 1 

kroB150n 150 3 3491 4784 4595 1 4295 3993 1 202 1 

rd100nB 100 4 1681 2581 2437 1 2269 2039 1 90 1 

 

A mesma conclusão é tirada dos dados provenientes da Tabela 31. 
A coluna p-valor demonstra o melhor desempenho do MA2 também em todas 
as instâncias não-Euclidianas, enquanto que o F5 não apresenta nenhum 
melhor resultado significante. Conclusões similares também podem ser obtidas 
observando-se os resultados apresentados na coluna Melhor e Média da 
Tabela 30 e Tabela 31. Portanto, independentemente do esforço computacional 
aplicado em ambos grupos de experimentos, o algoritmo MA2 
significativamente supera em desempenho o algoritmo F5 nas instâncias não-
Euclidianas testadas. 

Os experimentos referentes à comparação do algoritmo Colônia de 
Formigas com o Algoritmo Memético e os respectivos resultados apresentados 
neste capítulo foram objeto de publicação de resumo e apresentação de 
trabalho no congresso internacional ALIO-INFORMS em Buenos Aires, com o 
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título The Traveling Salesman Car Rental Problem: An Algorithmic Study 
(ASCONAVIETA et al., 2010b). 

 

8.10 Conclusão 

Este capítulo apresentou o algoritmo Colônia de Formigas 
desenvolvido para a solução do Problema do Caixeiro Alugador (CaRS). 
Apresentou os pseudocódigos principais do algoritmo e o método construtivo 
empregado. Cinco versões do algoritmo foram implementadas e comparadas a 
fim de descobrir-se a de melhor desempenho. Enfim, apresentou os resultados 
do experimento computacional comparativo com a melhor das heurísticas 
anteriormente desenvolvidas (MA2). 

Uma importante investigação foi realizada referente ao 
comportamento da Colônia de Formigas. Nas diferentes versões do algoritmo 
desenvolvido foi testado o papel da cooperação entre as partes envolvidas no 
processo de construção do caminho. O algoritmo que apresentou melhor 
desempenho foi aquele que utilizou mais recursos de cooperação referente a 
experiência pregressa das colônias anteriores, através de matrizes 
multiferomônios.  

O caixeiro viajante tradicional preocupa-se apenas com as 
informações históricas dos percursos de sucesso das colônias anteriores. No 
problema do Caixeiro Alugador, além do histórico de rotas, as informações das 
colônias anteriores referentes às cidades de troca e devolução de veículos e 
também quanto à sequência de carros utilizados nos ciclos de melhor 
adequação, mostraram no experimento realizado que podem ajudar as novas 
colônias a alcançar melhor desempenho em suas decisões e 
consequentemente ao encontro de melhores soluções. 

O experimento mostrou que o algoritmo com multi-feromônios foi 
mais eficiente do que as outras versões apresentadas e isto é dito importante, 
pois se abre a possibilidade de ser generalizável para serem experimentados 
em outros tipos de problemas. 

A investigação experimental foi realizada comparando a segunda 
versão do Algoritmo Memético (MA2), apresentado no capítulo anterior e a 
quinta versão do algoritmo Colônia de Formigas (F5), apresentado no presente 
capítulo. 

Os algoritmos foram aplicados a 40 instâncias Euclidianas e não-
Euclidianas do banco de instâncias referência CaRSLIB, proposto para o 
problema. Um algoritmo exato estabeleceu as soluções ótimas de 4 das 40 
instâncias, enquanto que a heurística proposta estabeleceu os limites 
superiores para as 36 instâncias restantes. Testes estatísticos foram aplicados 
aos resultados gerados pelos algoritmos propostos a fim de apoiar as 
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conclusões sobre os seus comportamentos referentes à sua qualidade de 
solução. 

A fim de se estabelecer uma base de comparação menos tedenciosa, 
o efeito dos esforços computacionais demandados por cada um dos algoritmos 
é neutralizado pela comparação deles fixando-se seus tempos de 
processamento. Estes tempos de execução são estabelecidos de acordo com 
os requisitos de cada algoritmo para o seu melhor desempenho. Portanto, os 
propostos algoritmos foram testados duas vezes, primeiro com o tempo de 
processamento fixado pelo melhor desempenho de um algoritmo e depois com 
o tempo de processamento fixado pelo melhor desempenho do outro. Desta 
forma, um comportamento qualitativo superior pode ser considerado conclusivo 
quando se refere a ambas as condições de tempo de processamento. 

Os resultados dos testes estatísticos para comparação de 
proporções proposto por Taillard et al. (2008) mostram que o Algoritmo 
Memético (MA2) proposto supera em desempenho o algoritmo Colônia de 
Formigas (F5) nas instâncias não-Euclidianas. Os testes aplicados as 
instâncias Euclidianas não apresentaram diferença estatisticamente 
significativa entre os dois algoritmos. 

Os testes mostraram que uma taxa de sucesso significativamente 
superior foi encontrada pelo algoritmo MA2 nas instâncias não-Euclidianas 
relativos ao conjunto de resultados obtidos em 30 independentes execuções de 
cada algoritmo, a média e o melhor resultado alcançado de cada uma das 20 
instâncias. Um nível de confiança 1 é apontado por estes testes. 

A partir desta análise, a versão do algoritmo MA2 é usada para os 
experimentos computacionais realizados em comparação com os algoritmos 
apresentados nos próximos capítulos. 

Os experimentos referentes à comparação do algoritmo Colônia de 
Formigas com o Algoritmo Memético e os respectivos resultados apresentados 
neste capítulo foram objeto de publicação de resumo e apresentação de 
trabalho no congresso internacional ALIO-INFORMS em Buenos Aires, com o 
título The Traveling Salesman Car Rental Problem: An Algorithmic Study 
(ASCONAVIETA et al., 2010b). 
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9 O ALGORITMO TRANSGENÉTICO 

 

9.1 Introdução 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar a sexta 
metaheurística desenvolvida para a solução do CaRS, o Algoritmo 
Transgenético (GOLDBARG & GOLDBARG, 2009) ou Transgenetic Algorithm 
(TA). O item 9.2 define a estrutura geral do TA e seu potencial para solucionar 
o problema CaRS. O item 9.3 sumariza o estado da arte do algoritmo e mostra 
suas aplicações. O item 9.4 define a primeira versão do algoritmo TA1 proposto, 
os operadores e a busca local empregada. O item 9.5 apresenta a segunda 
versão TA2. O item 9.6 apresenta os resultados dos experimentos 
computacionais realizados e finalmente o item 9.7 apresenta as conclusões do 
capítulo. 
 

9.2 A Fundamentação da Abordagem Transgenética 

Os algoritmos denominados Transgenéticos pertencem à classe dos 
algoritmos que mimetizam o processo biológico de evolução endossimbiótica 
intracelular. Esse tipo de evolução biológica envolve uma célula hospedeiro, 
endossimbiontes fixados no citoplasma da célula hospedeiro e 
vetores / mecanismos que permitem que endossimbiontes e hospedeiro 
troquem informações genéticas entre si. O objetivo da evolução artificial, dentro 
desse paradigma, é permitir que os endossimbiontes sejam assimilados pelo 
hospedeiro, o que é representado pela otimização da adequação dos 
endossimbiontes ao material genético do hospedeiro.  

Esta evolução pertence ao contexto abordado pela teoria da 
Evolução Endossimbiótica Serial (Serial Endosymbiotic Theory – SET) 
(MARGULIS, 1992). A SET propõe um processo evolucionário que incorpora a 
possibilidade de que associações endossimbióticas entre diferentes indivíduos 
evoluam para formar um único indivíduo (TAYLOR, 1974; MARGULIS, 2004). 

Os primeiros trabalhos que abordam a endossimbiose natural 
devem-se aos pesquisadores alemães Sachs (1882) e Altmann (1890). Ivan 
Wallin em seu livro “Symbiogenesis and the Origin of Species” publicado em 
1926 (FAUSTO-STERLING, 1993) propõe o que veio a ser conhecido como a 
teoria da Simbiogênese. A abordagem foi popularizada por Lynn Margulis a 
partir de 1981 com a divulgação de seu ensaio - Symbiosis in Cell Evolution 
que posteriormente foi incorporado em Margulis (1992).  
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A formação de unidades biológicas novas através de mecanismos 
de fusão física e genética torna viável tanto a ocorrência de evolução não 
gradual como da formação de novas espécies fora da árvore filogenética 
clássica. A teoria responde coerentemente a diversas situações evolucionárias 
de constatação real, principalmente, entre criaturas mais simples como os 
procariotes e eucariotes (WITZANY, 2006). Mais precisamente, a SET postula 
que novos organismos podem surgir da fusão de dois ou mais organismos 
independentes. A descoberta de organismos que evoluíram segundo o modelo 
proposto pela SET é considerada uma das maiores contribuições modernas 
para o entendimento da evolução (MAYNARD-SMITH & SZATHMÁRY, 1995). 
A teoria explica convincentemente, por exemplo, a criação dos cloroplastos e 
mitocôndrias nas células eucarióticas a partir de associação endossimbiótica 
de cianobactérias e bactérias aeróbicas, respectivamente (DYALL et al., 2004; 
HOWE et al., 2008; MARTIN, 2007). Contudo recentemente as pesquisas 
comprovaram diversas outras associações endossimbióticas intracelulares 
avançadas (DYKOVÁ et al., 2008a; SUN et al., 2009). 

O principal mecanismo natural que promove as transformações 
genéticas viabilizando a integração física entre hospedeiro e simbiontes é a 
transferência horizontal de genes (THG). A THG, também denominada 
transferência lateral de genes, se refere à aquisição de genes exógenos aos 
organismos por vias diferentes daquelas que correspondem à herança por 
reprodução (transferência vertical). Esse tipo de aquisição genética é 
considerada, atualmente, um mecanismo fundamental para a evolução por 
fornecer aos organismos acesso a genes específicos que podem enriquecer ou 
diversificar seu repositório genético (JAIN et al., 2003). Trata-se de uma via 
especialmente importante para os organismos procariotos cujas formas de vida 
celular não têm núcleo (DUTTA & PAN, 2002; GOJKOVIC et al., 2004), ainda 
que recentemente tenha se descoberto que organismos multicelulares e 
mesmo animais também podem fazem uso intenso desse mecanismo 
(GLADYSHE et al., 2008; NOVOZHILOV, 2005). Conclusivamente a THG é dos 
principais mecanismos atuantes na evolução endossimbiótica (PIERCE et al., 
2003) e particularmente importante quando essa evolução ocorre no contexto 
intracelular (HUANG, 2004). De fato a troca horizontal de genes é tão 
importante e peculiar para a endossimbiose que adquire denominação própria 
de TEG – Transferência Endossimbiótica de Genes (HENZE et al., 2001). 
Nesse processo o repositório de informações genéticas dos endossimbiontes 
tende a diminuir enquanto o do hospedeiro tende a ser enriquecido 
(WERNEGREEN, 2005). 

Quanto aos mecanismos empregados na transferência horizontal, na 
THG clássica os mecanismos mais comuns de transferência horizontal são a 
transformação, transdução e conjugação (CHEN & DUBNAU, 2004; 
ZANEVELD et al., 2008). Na endossimbiose intracelular esses mecanismos de 
troca genética não se aplicam perfeitamente, e o processo passa a ser 
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realizado principalmente através de elementos genômicos móveis (ZANEVELD 
et al., 2008) e outros mecanismos ainda não perfeitamente esclarecidos. Assim, 
a endossimbiose intracelular mutualista pode evoluir no sentido de que o 
endossimbionte perca a capacidade de sobrevivência independente e se 
transforme em uma estrutura própria do hospedeiro, um efeito peculiar desse 
compartilhamento genético. 

A classificação aprofundada dos mecanismos envolvidos na THG 
escapa, por sua complexidade, ao contexto do presente trabalho. De uma 
forma simplificada pose-se dizer que as trocas genéticas entre hospedeiro e 
endossimbiontes ocorrem através de plasmídios e transposons, os elementos 
genéticos móveis do fluxo intracelular (ZANEVELD et al., 2008). Os plasmídios 
são partículas genéticas móveis, anéis de DNA, que podem se replicar 
independente dos cromossomos. Os transposons, ou “genes saltitantes” 
(jumping genes), são elementos genéticos que podem se mover 
espontaneamente entre diferentes posições de uma molécula de DNA 
(NANJUNDIAH, 1996). Os transposons formam suas sequências através de 
dois mecanismos diferentes de edição do DNA. O primeiro permite cortar e 
colar trechos de DNA (BOUUAERT & CHALMERS, 2010) enquanto o segundo 
executa uma cópia e cola (CHOI & KIM, 2009). 

A composição dos dois mecanismos de transposição anteriormente 
descritos pode resultar em um efeito semelhante à execução de permutações 
entre trechos restritos do DNA (SHAPIRO, 1999). As permutações podem 
ocorrer exclusivamente sobre a informação contida no cromossomo ou em 
composição com informações oriundas de outros microorganismos (como, por 
exemplo, em composição com informações exógenas codificadas em 
plasmídios). 

Outros mecanismos também promovem o transporte horizontal dos 
elementos móveis como a transformação, transdução e conjugação (CHEN & 
DUBNAU, 2004). Transformação consiste em absorção espontânea de material 
genético estrangeiro. Conjugação é o método onde a transferência de 
elementos móveis ocorre entre as células que entram em contato físico. A 
transdução é um método em que o transporte do elemento móvel entre 
organismos envolve a mediação do vírus. 

Tendo em vista a complexidade do processo da TEG a metáfora 
computacional associada não mimetizará os mecanismos que permitem aos 
elementos genéticos móveis atravessam as membranas e barreiras 
citoplasmáticas dos endossimbiontes. Na metáfora computacional os vetores 
artificiais que mimetizam os elementos genéticos móveis simplesmente 
realizarão seu potencial de manipulação dos cromossomos endossimbiontes.  

A Transgenética Computacional fundamenta sua mimetização na 
mensagem da microbiologia que diz que a evolução depende do reservatório 
genético contido na rede da vida até mais do que depende das árvores 
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genealógicas (SMETS & BARKAY, 2005; MARGULIS, 2009) e que é possível 
obter variabilidade genética eficiente através de processos que, sob muitos 
aspectos, simulam uma forma de evolução lamarckiana enriquecida por 
transposições e mutações restrita e seletivamente controladas (MARGULIS & 
FESTER, 1991). 

 

9.2.1 Algoritmos Evolucionários Associados à Transgenética 

Até onde os autores conhecem, os algoritmos transgenéticos são a 
única proposta atualmente disponível na literatura da Ciência da Computação 
que mimetiza a evolução intracelular endossimbiótica. Todavia compartilha sua 
idéia cooperativa com a maioria dos algoritmos endossimbióticos e o uso de 
mecanismos que mimetizam a transferência horizontal com diversas variantes 
de algoritmos genéticos. Apesar dos pontos em comum, observa-se que a 
transgenética computacional pode dispensar o uso do mecanismo da 
reprodução e de mutações, características que definem os algoritmos 
genéticos e suas variantes.  

A literatura relata alguns algoritmos evolucionários baseados na 
endossimbiose extracelular. Normalmente, tais algoritmos são classificados 
como algoritmos evolutivos cooperativos (KIM et al., 2006), onde a 
endossimbiose é imitada no contexto computacional através da formação de 
diferentes populações que consistem em soluções parciais do problema 
investigado. Cada população evolui, separadamente, por meio de um algoritmo 
genético padrão. Rieffel (2006) apresenta um modelo para a representação da 
endossimbiose baseada no encapsulamento de soluções parciais aplicável a 
problemas de montagem em plantas industriais. Nessa proposta o 
“endossimbionte” é uma solução parcial (peças já montadas) que pode ser 
composta com outros elementos residentes no hospedeiro (peças ainda fora da 
solução) visando formar uma solução viável de montagem. Kumar et al. (2006) 
apresentam o Endosymbiotic-Psychoclonal Algorithm (ESPC), onde a evolução 
endossimbiotica é representada pela união de dois simbiontes (soluções 
incompletas) para formar soluções completas. Shin et al. (2011) apresentam 
um algoritmo evolucionário multi-objetivo para Sistemas de Manufatura Flexível. 
O processo de evolução é dividido em dois níveis. O primeiro nível é composto 
por simbiontes que são soluções para o processamento de cada peça – 
soluções parciais do problema. O segundo nível é composto por 
endossimbiontes que representam soluções completas do problema. A 
combinação dos indivíduos do primeiro nível pode gerar indivíduos para o 
segundo nível. Os indivíduos do primeiro nível podem ser utilizados para 
avaliar os indivíduos do segundo nível. Heywood e Lichodzijewskiy (2010) 
propõem mecanismos endossimbióticos para a representação de modelos 
hierárquicos.  
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Observa-se que os algoritmos endossimbióticos anteriormente 
descritos são todos associados à metáfora dos algoritmos genéticos. De 
alguma forma promovem a reprodução dos simbiontes / endossimbiontes. 
Ressalta-se que essa forma de evolução é coerente com a endossimbiose 
extracelular, contudo a reprodução do endossimbionte encontra dificuldades de 
ser justificada na endossimbiose intracelular onde os simbiontes tendem a não 
se reproduzir independentemente da reprodução do hospedeiro.  

No contexto da THG, a literatura relata um farto número de 
pesquisas em que a evolução clássica dos algoritmos genéticos é enriquecida 
ou guiada através da utilização de mecanismos de transferência horizontal de 
genes. A transdução viral é abordada no trabalho de Kubota et al. (1996). A 
conjugação entre cromossomos é abordada nos trabalhos de Harvey (1996) e 
Muhlenbein & Voigt (1995). Perales-Graván & Lahoz-Beltra (2008) introduzem 
um operador genético inspirado na conjugação exibida por uma colônia de 
bactérias. O operador proposto permite a redundância e a sobreposição de 
genes no cromossomo. A transformação é abordada por Simões & Costa 
(2001) que propõem agregar aos cromossomos da população e ao longo do 
processo evolucionário, fragmentos de DNA de um repositório de informações 
que é formado ao início do processo evolucionário e atualizado ao longo da 
evolução. O operador é empregado no interior de um algoritmo genético 
clássico em substituição ao operador de recombinação.  

Algoritmos evolucionários que empregam mecanismos de 
transposição são propostos por Simões & Costa (1999) para problemas com 
um objetivo e por Deb et al. (2000, 2002) para problemas com múltiplos 
objetivos. Chan et al. (2005) simulam o processo de realocação de genes onde 
cada cromossomo possui pelo menos um conjunto de genes consecutivos que 
são transponíveis. O comprimento desse conjunto transponível pode ser 
variável. A alocação desses conjuntos no cromossomo pode ser designada 
aleatoriamente. Por outro lado a realocação do conjunto transponível tanto 
pode ser realizada dentro do próprio cromossomo quanto em outros 
cromossomos da população. Kumar et al. (2007) apresentam as operações de 
transposição sob a ótica de macromutações e sugerem a classificação dessas 
operações de forma semelhante às propostas por Deb et al. (2002) e Chan et 
al. (2005). De forma semelhante Yeung et al. (2008) empregam um operador 
de transposição que realiza operações de cortar e colar em trechos do DNA 
dos cromossomos que são empregadas para enriquecer um algoritmo genético 
aplicado à decisão multicritério no projeto de antenas. 

A transgenética não utiliza os transposons como elementos de 
macromutação ou de diversificação. Pelo contrário, a metáfora da 
transgenética simula os mecanismos que controlam a transcrição do 
transposons através do desenvolvimento de uma vizinhança de busca. De 
alguma forma a transcrição do transposon busca sempre maximizar o benefício 
de sua manipulação, como no modelo natural. 
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9.2.2 Componentes Básicos dos Algoritmos Transgenéticos (ATs) 

Os algoritmos denominados Transgenéticos mimetizam o processo 
biológico de evolução endossimbiótica intracelular mutualista. Como esse tipo 
de evolução biológica decorre, basicamente, de um processo de mistura entre 
microorganismos, os algoritmos transgenéticos (ATs) são fundamentados em 
três premissas: 

1. A evolução ocorre no interior de uma célula hospedeiro que foi invadida 
ou que absorveu outras unidades vivas. A mistura de criaturas forma 
uma quimera. A quimera deve evoluir para formar uma unidade biológica 
cuja fitness seja melhor do que as partes que compõem a quimera.   

2. A evolução da quimera acontece de forma guiada e influenciada pelo 
DNA do hospedeiro. Portanto o repositório genético que evolui é 
residente em dois diferentes contextos, e o contexto do hospedeiro é 
predominante.  

3. O processo de troca de informações genéticas necessário à evolução é 
operacionalizado fisicamente através de partículas genéticas móveis. 
Esses elementos constituem um terceiro contexto evolucionário. 

     
Como consequência das premissas anteriores os ATs pressupõem a 

interação de três contextos:  

� Uma população de cromossomos, denominados endossimbiontes, que 
representam as soluções do problema. 

� Um hospedeiro que possui informações capazes de influenciar a 
evolução da população de cromossomos endossimbiontes. No DNA do 
hospedeiro podem residir informações genéticas associadas ao 
problema, informações obtidas a priori, ou informações obtidas ao longo 
do processo da evolução endossimbiótica, informações a posteriori. 

� Uma população de vetores, ditos vetores transgenéticos, que 
transportam informação do hospedeiro para os cromossomos 
endossimbiontes, alterando os códigos dos endossimbiontes, e por 
consequência, promovendo a variação necessária ao processo de busca 
algorítmica.  
 

Os algoritmos transgenéticos não necessariamente fazem a 
reprodução dos endossimbiontes ou empregam mutações. Por outro lado 
podem utilizar naturalmente informações sobre o problema e obtidas a priori ao 
desenvolvimento do processo evolucionário conjuntamente com informações 
obtidas durante esse processo. As informações a priori podem ser obtidas a 
partir de algum conhecimento prévio sobre o problema tais como, limites 
inferiores ou superiores, soluções heurísticas, resultados de análise estatística 
do problema, entre outros. As informações a posteriori são constituídas a partir 
da evolução das soluções iniciais do algoritmo.  Informações obtidas a priori e a 
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posteriori são residentes no hospedeiro. Observa-se que a informação 
residente na população de endossimbiontes evolui paralelamente à evolução 
da informação do hospedeiro. 

 A transformação da quimera em um novo organismo eficiente é 
preponderantemente dependente das trocas genéticas entre hospedeiro e 
endossimbiontes. Ainda que a reprodução do hospedeiro seja sempre uma 
possibilidade a ser explorada na evolução, na metáfora da transgenética ela 
pode ser completamente desconhecida.  

Caracterizada como um fenômeno predominantemente intracelular, 
a evolução transgenética não necessita reproduzir nem o hospedeiro e nem os 
endossimbiontes para otimizar a adequação da quimera formada.  Portanto os 
passos de seleção de cromossomos reprodutores, de seleção de cromossomos 
sobreviventes, etc., se mostram completamente dispensáveis na metáfora.  

Por outro lado a evolução da quimera pode não utilizar mecanismos 
de mutação aleatória para promover a diversificação biológica, uma vez que o 
próprio processo de sua constituição já arrasta consigo enorme potencial de 
diversificação.  

Finalmente destaca-se que o processo de troca de material genético 
entre hospedeiro e endossimbiontes não exige que as informações genéticas 
do hospedeiro e dos endossimbiontes possuam a mesma representação 
computacional. O que se exige é que tratem das mesmas variáveis de decisão. 
Em um problema definido sobre um grafo G, por exemplo, o material genético 
do hospedeiro pode conter árvores e caminhos, enquanto o cromossomo dos 
endossimbiontes pode representar ciclos hamiltonianos. 

 

9.2.3 O Algoritmo Transgenético (TA) 

Os vetores transgenéticos atuam segundo métodos de transcrição 
específicos que são definidos conforme cada caso de aplicação. Um vetor 

transgenético, λ, é uma dupla λ = (I, Φ), onde I é uma informação e Φ é o 
método através do qual o agente modifica, ou manipula, o cromossomo alvo. O 
método Φ é composto de procedimentos, isto é Φ = (p1,...,ps), onde o conjunto 
de procedimentos pj, j = 1,..., s, define a atuação do vetor. Ao manipular um 
cromossomo, Crom, o vetor transgenético, provavelmente, alterará o código de 
Crom e, por consequência, sua adequação. Em uma analogia à terminologia 
empregada pela microbiologia são definidos vários tipos de vetores 
transgenéticos, dentre eles os plasmídios, plasmídios recombinados, 
transposons e vírus. Na aplicação descrita neste trabalho dois vetores 
transgenéticos são utilizados: plasmídio e transposon, os quais são definidos 
na Tabela 32 que resume os procedimentos que compõem o método de 
manipulação destes dois vetores transgenéticos.   
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Tabela 32 – Procedimentos utilizados por plasmídios e transposons 

Procedimento Caracterização 

p1  

Ataque (A) 

Define o critério de avaliação que estabelece quando um cromossomo, 
Crom, é suscetível à manipulação de um vetor transgenético, λ. 

A: (Crom, λ) → {falso, verdadeiro} 

p2 

Transcrição 

Se A:(Crom, λ) = “verdadeiro”, o procedimento define como a 
informação I, transportada pelo vetor, será transferida para o 
cromossomo. 

p3  

Identificação 
Identifica posições que serão utilizadas para limitar a operação do vetor 

 

Um vetor λ é dito um plasmídio quando sua cadeia de informação I é 
descrita no mesmo formato que os cromossomos endossimbiontes, uma 
subcadeia de DNA, e seu método utiliza os procedimentos p1 e p2. Os 
plasmídos obtêm suas cadeias de informação, em princípio, do hospedeiro. Os 
plasmídios recombinados podem obter suas cadeias em procedimentos 
heurísticos que combinam informação genética pré-existente com outro tipo de 

informação. Um vetor λ é dito transposon quando sua informação é uma regra 
de rearranjo do código dos cromossomos endossimbiontes e seu método utiliza 
os procedimentos p1, p2 e p3. Noticia-se a existência de mais um vetor 
transgenético, o vetor vírus. Presentemente não será descrito em virtude de 
não ser empregado no algoritmo objeto deste trabalho.  

O Algoritmo (Quadro 18) mostra a arquitetura geral de um TA. O 
passo 2 cria a população de cromossomos endossimbiontes, Pop. O passo 3 
carrega as informações genéticas a priori - IG no hospedeiro. Tanto a 
população de endossimbiontes quanto as informações ditas a priori podem ser 
constituídas de forma aleatória. A evolução transgenética é beneficiada com 
informações a priori de boa qualidade, todavia sua ausência não impede o 
processo. No passo 5 são criados os vetores transgenéticos que irão atuar 
sobre a população. O procedimento cria_vetores_trans( ) define a quantidade, 
tipo método e informação transportada pelos vetores. O passo 6 seleciona um 
subconjunto de cromossomos da população, SubPop, que será alvo do ataque 
dos vetores transgenéticos. No passo 7 o procedimento manipular_ 
cromossomos( ) implementa a manipulação dos cromossomos de SubPop 
pelos vetores em TransVet e atualiza NovaSubPop com o resultado obtido. No 
passo 8 a população corrente é atualizada com os cromossomos manipulados. 
Se alguma informação julgada significativa é criada durante a manipulação dos 
cromossomos endossimbiontes, essa informação é guardada no repositório de 
informações genéticas do hospedeiro no passo 9. 
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Quadro 18 – Arquitetura Geral de um Algoritmo Transgenético 

Algoritmo 18 – Meta-código de um algoritmo transgenético 
 

1 main( ) 

2   Pop ← iniciar_população( ) 

3   IG ← informação_genética( ) 
4   repita  

5     TransVet ← cria_vetores_trans(IG)    

6     SubPop ← seleciona_cromossomos(Pop) 

7     NovaSubPop ← manipular_cromossomos(SubPop, TransVet) 

8     Pop ← atualiza_pop(Pop,NovaSubPop) 

9     IG ← atualiza_ig(Pop) 
10 até atender critério de parada 

 

 

A Figura 21 resume o ecossistema dos TAs, destacando-se o 
encapsulamento dos endossimbiontes no contexto das informações do 
hospedeiro. Embora existam outros vetores transgenéticos, na Figura 21 são 
representados, por simplicidade, apenas os dois vetores que são utilizados 
neste trabalho: plasmídio e transposon. Como se pode observar na figura, os 
plasmídios formam suas cadeias de informação diretamente do contexto do 
hospedeiro. Por sua vez, os transposons podem transcrever o código genético 
dos endossimbiontes independentemente das informações genéticas do 
hospedeiro. A Figura 21 também mostra que as informações constantes dos 
cromossomos endossimbiontes podem realimentar as informações do contexto 
do hospedeiro. O fluxo de informação no sentido do endossimbionte para o 
hospedeiro poderá ser constituído tanto por material genético completo – 
cromossomos, como por trechos cromossômicos. O fluxo do hospedeiro para o 
endossimbionte é sempre composto por trechos cromossômicos. A Figura 21 
ressalta o fato de que as informações do hospedeiro não necessitam ser 
codificadas no mesmo formato da codificação empregada para representar os 
cromossomos endossimbiontes.  

 

 

Figura 21 – Fluxo de informação em um Algoritmo Transgenético 
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9.3 Estado da Arte do TAs, Aplicações e características 

A transgenética computacional já foi aplicada com sucesso na 
solução de vários problemas de otimização combinatória: 

 

• O Problema Quadrático de Alocação (GOLDBARG et al., 2002).  

• O Problema de Coloração em Grafos (GOLDBARG & GOUVÊA, 2001). 

• O Problema do Passeio do Pistoneio (GOLDBARG et al., 2006). 

• O Problema de Localização de Poços e Manifolds em Campos 

Submarinos de Petróleo (Goldbarg et al., 2002).  

• O Problema de Programação de Sondas de Produção Terrestre 

(GOUVÊA et al., 2002). 

• O Problema de Elevação de Petróleo por Injeção de Gás (CASTRO et 

al., 2002). 

• O Problema do Caixeiro Viajante (GOLDBARG et al., 2003). 

• O Problema do Flow-Shop de Permutação (GOLDBARG et al., 2004).  

• O Problema da Configuração de um Serviço de Distribuição de Vídeo 

Baseado em Replicação Móvel (LEITE et al., 2004).  

• O Problema de Otimização de Configurações em Sistemas de Co-

Geração (GOLDBARG et al., 2002).  

• O Problema do posicionamento de sementes radioativas no tratamento 

de câncer de próstata (GOLDBARG et al., 2006).  

• O Problema de Otimização dos Diâmetros das Malhas Urbanas de 

Distribuição de Gás Natural (GOLDBARG et al.,2004).  

• Otimização do Dobramento de Proteínas (ALMEIDA et al., 2007).  

• Árvore Geradora Mínima Biobjetivo (MONTEIRO et al., 2009). 

• O Problema do Caixeiro Comprador (GOLDBARG et al., 2009).  

• Posicionamento de Beams em Radioterapia Conformal 3D (GOLDBARG 

et al., 2009). 

• Prize Collecting Steiner Tree Problem (GOLDBARG et al., 2009).  

• O Passeio do Pistoneio Dinâmico (GOLDBARG et al., 2010).  
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9.4 Algoritmo Transgenético Proposto para o CaRS – TA1 

Nesta seção a primeira versão do Algoritmo Transgenético (TA1) 
proposto para o CaRS é apresentada. O algoritmo Transgenético TA1 proposto 
utiliza dois tipos de agentes: Plasmídio e Transposon.  

 

9.4.1 Pseudocódigo do TA1 para o CaRS 

O pseudocódigo do Quadro 19 exibe o procedimento principal do 
algoritmo transgenético TA1 desenvolvido para CaRS. Os parâmetros de 
entrada são: o número de cromossomos na população de endossimbiontes 
(tamPop), o número máximo de ataques dos vetores transgenéticos 
(#geracoes) e a taxa de evolução dos estágios da evolução pontuada 
(#evEstagio). 

 

Quadro 19 – Pseudocódigo Principal do Algoritmo Transgenético – TA1 

Algoritmo 19 – Pseudocódigo Principal do TA1 para o CaRS 
 

1 main(tamPop,#geracoes,#evEstagio) 

2   Pop[]  ⃪  geraPopInicial(tamPop) 
3   HRep[]  ⃪   carregaRepHospedeiro( ) 
4   para t  ⃪ 1 até #geracoes/evEstagio faça 
5     #probPlasm  ⃪ defineProb(t) 
6     para z  ⃪ 1 até #evEstagio faça 
7       prob  ⃪ sorteio(0,1) 
8       para c  ⃪ 1 até tamPop faça 
9         se prob < #probPlasm 

10           informacao ⃪ sorteio(HRep) 
11           Sol ⃪  ataquePlasmid(Pop[c],informacao) 
12         senão 

13           Sol ⃪  ataqueTransp(Pop[c]) 
14         fim_se   

15         Sol ⃪  ataqueInvertSolTransp(Sol) 
16         se f(Sol) < f(Pop[c]) 

17           Pop[c] ⃪  Sol; f(Pop[c]) ⃪ f(Sol) 
18           se f(Pop[k]) < f(Pop[0]) 

19             Pop[0] ⃪ Pop[c]; f(Pop[0]) ⃪ f(Pop[c]) 
20         fim_se 
21       fim_para 

22       HRep[] ⃪ atualizaRepHospedeiro(Pop) 
23     fim_para 
24   fim_para 
25 retorna(Pop[0]) 
 

 

O algoritmo principal do TA1 inicia com a geração da população 
inicial de cromossomos de tamanho tamPop. Os indivíduos pertencentes à 
população criada são armazenados na variável Pop[ ]. O procedimento 
utilizado pelo TA1 é igual ao procedimento de geração da população inicial do 
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algoritmo Memético, com a única exceção de que as soluções ótimas geradas 
pelo Concorde TSP Solver (APPLEGATE et al., 2006)  não são incluídas na 
população inicial. 

A função carregaRepHospedeiro é a função de inicialização do 
material genético do hospedeiro. O material é inicializado com as k soluções 
ótimas do problema quando solucionado para um único carro e obtidas do 
Concorde TSP Solver.  

O material genético do hospedeiro recebe ainda em 
carregaRepHospedeiro uma configuração de rota e carros gerada pelo 
Concorde a partir de um grafo cujas arestas constituem os menores custos 
individuais de cada carro. Essa configuração provavelmente não se constitua 
em uma solução viável, todavia o material genético do hospedeiro não obriga 
esse tipo de cuidado. Finalmente nCar+1 soluções de melhor adequação da 
população de cromossomos completam o material genético do hospedeiro, 
sendo que ao final de cada geração transgenética esse material é atualizado 
no procedimento do passo 22, atualizaRepHospedeiro(Pop), com até nCar+1 
soluções elite alcançadas ao longo do processo evolucionário. 

O laço entre os passos 4 e 24 representa a evolução transgenética. 
A probabilidade de escolha entre plasmídio e transposon, bem como o tipo de 
vetor transgenético que será utilizado em cada iteração é definida pela variável 
#probPlasm no procedimento defineProb( ). O valor de #probPlasm muda 
durante a execução do algoritmo, permanecendo assim por #evEstagio 
interações. O conjunto de iterações que o valor de #probPlasm permanece fixo 
é chamado de estágio evolucionário ou nível evolucionário. O número de 
iterações que definem um estágio evolucionário é fixado na variável #evEstagio. 

A probabilidade da escolha do agente plasmídio é definido em 
#probPlasm. Consequentemente, a probabilidade de escolher um transposon é 
dado pelo complemento 1 – #probPlasm.  

A variável informacao recebe a cadeia do plasmídio ou do trecho no 
cromossomo que será manipulado pelo transposon no procedimento 
sorteio(HRep). O procedimento ataqueTransp( ) recebe dois métodos de 
manipulação utilizado pelo transposon, a saber, insert&SavingTransp e 2-
ShiftTransp. Estes métodos de manipulação são ilustrados nas seções 0 e 
9.4.6 e o esquema de evolução é detalhado na seção 9.4.8 deste capítulo. 

 

9.4.2 Geração da População Inicial de Cromossomos do TA1 

A população inicial de cromossomos endossimbiontes é gerada 
através do mesmo procedimento geraPopInicial( ) do algoritmo memético, 
apresentado na seção 7.4.2 e demonstrado no Quadro 14.  

 

  



 

9.4.3 Funcionamento do

Se o Plasmídio é o vetor transgenético escolhido em uma 
determinada iteração, o procedimento 
19) é chamado. Os agentes plasmídios realizam o transporte de 
genético do hospedeiro e a infiltração destes materiais nos cromossomos 
endossimbiontes. As soluções armazenadas no repositório do hospedeiro são 
a fonte de informações para os plasmídios. A variável 
do Quadro 19 armazena a informação usada pelos plasmídios. A cadeia de 
informação de cada plasmídio
originada a partir de um elemento aleatório do repositório do hospedeiro. O 
tamanho da cadeia é também aleatoriamente definido entre os intervalos 
[0,05*nCid; 0,2*nCid], onde 
do elemento fonte e do tamanho da cadeia de informação definidos, a parte a 
ser extraída da solução fonte é também 

A Figura 22 ilustra uma manipulação do plasmídio. 
Figura 22a, uma cadeia de tamanho três é copiada de um c
hospedeiro. Observa-se que o plasmídio retira do cromossomo escolhido uma 
sequência de cidades, bem como seus carros de aluguel associa
ataque ao cromossomo endossimbionte o método do plasmídio elimina uma 
cadeia sorteada de igual tamanho (
possíveis de transcrição no cromossomo uma posição de inserção dessa 
cadeia de forma a alcançar uma mel

(a) Escolha da Cadeia de Informação do Pla

Funcionamento do Agente Plasmídio 

Se o Plasmídio é o vetor transgenético escolhido em uma 
o procedimento ataquePlasmid( ) do algoritmo (

Os agentes plasmídios realizam o transporte de 
genético do hospedeiro e a infiltração destes materiais nos cromossomos 

luções armazenadas no repositório do hospedeiro são 
a fonte de informações para os plasmídios. A variável informacao

armazena a informação usada pelos plasmídios. A cadeia de 
a plasmídio, construída durante a execução do algoritmo

originada a partir de um elemento aleatório do repositório do hospedeiro. O 
tamanho da cadeia é também aleatoriamente definido entre os intervalos 

, onde nCid é o número de cidades da instância
do elemento fonte e do tamanho da cadeia de informação definidos, a parte a 
ser extraída da solução fonte é também aleatoriamente definida. 

ilustra uma manipulação do plasmídio. No exemplo da 
, uma cadeia de tamanho três é copiada de um c

se que o plasmídio retira do cromossomo escolhido uma 
sequência de cidades, bem como seus carros de aluguel associa
ataque ao cromossomo endossimbionte o método do plasmídio elimina uma 
cadeia sorteada de igual tamanho (Figura 22b) e busca em todas as posições 
possíveis de transcrição no cromossomo uma posição de inserção dessa 
cadeia de forma a alcançar uma melhoria no custo da solução (Figura 

 

(a) Escolha da Cadeia de Informação do Plasmídio 

(b) Preparação da Transcrição 
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Se o Plasmídio é o vetor transgenético escolhido em uma 
do algoritmo (Quadro 

Os agentes plasmídios realizam o transporte de material 
genético do hospedeiro e a infiltração destes materiais nos cromossomos 

luções armazenadas no repositório do hospedeiro são 
acao do algoritmo 

armazena a informação usada pelos plasmídios. A cadeia de 
construída durante a execução do algoritmo, é 

originada a partir de um elemento aleatório do repositório do hospedeiro. O 
tamanho da cadeia é também aleatoriamente definido entre os intervalos 

ades da instância. A partir 
do elemento fonte e do tamanho da cadeia de informação definidos, a parte a 

 

No exemplo da 
, uma cadeia de tamanho três é copiada de um componente do 

se que o plasmídio retira do cromossomo escolhido uma 
sequência de cidades, bem como seus carros de aluguel associados. No 
ataque ao cromossomo endossimbionte o método do plasmídio elimina uma 

) e busca em todas as posições 
possíveis de transcrição no cromossomo uma posição de inserção dessa 

Figura 22c).  

 

 



 

Figura 22 – Método de Transcrição do 

 

 

9.4.4 Funcionamento do 

Se o transposon é o vetor transgenético escolhido em uma 
determinada iteração, o procedimento 
19) é chamado. Os transposons manipulam os cromossomos da população 
sem transportar material do hospedeiro. 
diferentes tipos de transposons, dois deles são aplicados quando o 
procedimento ataqueTransp(
ataqueInvertSolTransp( 
Insert&Saving e  InvertSol.
manipulação. 

Os transposons 
procedimento p3. Neste procedimento, a parte do cromossomo a ser 
manipulada pelo vetor correspondente, é esco
da parte do DNA do cromossomo a ser retirado para ser manipulado por um 
destes transposons é sorteado no intervalo [0.05
corresponde ao número de cidades da instância

O procedimento implementado c
transposons são os mesmos procedimentos de busca local utilizados na fase 
VND do algoritmo memético
busca local em toda a solução tal como no algoritmo memético, a ação dos 

(c) Transcrição do Plasmídio 
 

Método de Transcrição do Plasmídio  

Funcionamento do Agente Transposon 

Se o transposon é o vetor transgenético escolhido em uma 
determinada iteração, o procedimento ataqueTransp( ) do algoritmo (

Os transposons manipulam os cromossomos da população 
m transportar material do hospedeiro. No algoritmo são usados 

de transposons, dois deles são aplicados quando o 
Transp( ) é acionado e o outro é implementado em 

 ). Os transposons são denominad
InvertSol. Cada um possui um método diferente de 

Os transposons 2-Shift e Insert&Saving possuem o mesmo 
. Neste procedimento, a parte do cromossomo a ser 

manipulada pelo vetor correspondente, é escolhida aleatoriamente. O tamanho 
da parte do DNA do cromossomo a ser retirado para ser manipulado por um 
destes transposons é sorteado no intervalo [0.05*nCid; 0.2*nCid
corresponde ao número de cidades da instância. 

O procedimento implementado como método de manipulação destes 
transposons são os mesmos procedimentos de busca local utilizados na fase 
VND do algoritmo memético MA1. Porém, em vez de aplicar o método de 
busca local em toda a solução tal como no algoritmo memético, a ação dos 
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Se o transposon é o vetor transgenético escolhido em uma 
do algoritmo (Quadro 

Os transposons manipulam os cromossomos da população 
No algoritmo são usados três 

de transposons, dois deles são aplicados quando o 
é acionado e o outro é implementado em 

. Os transposons são denominados: 2-Shift, 
um método diferente de 

possuem o mesmo 
. Neste procedimento, a parte do cromossomo a ser 

lhida aleatoriamente. O tamanho 
da parte do DNA do cromossomo a ser retirado para ser manipulado por um 

Cid], onde nCid 

omo método de manipulação destes 
transposons são os mesmos procedimentos de busca local utilizados na fase 

. Porém, em vez de aplicar o método de 
busca local em toda a solução tal como no algoritmo memético, a ação dos 
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transposons restringe a aplicação de tal método para a parte do cromossomo 
limitada pelo parâmetro do transposon. 

No procedimento ataqueTransp( ), o cromossomo passado como 
parâmetro de entrada é submetido à ação dos transposons 2-Shift e 
Insert&Saving. A ação destes transposons, porém dependem do estágio de 
evolução ao qual estão submetidos. No caso do TA1 o transposon 
Insert&Saving somente é utilizado no último estágio. 

 

9.4.5 O Agente Transposon Insert&Saving 

No método do transposon Insert&Saving, considerando Sol uma 
solução que possui pelo menos um carro e que reste pelo menos um carro 
ainda não alugado em s, o procedimento procura inserir os carros que não 
pertencem à solução representada pelo cromossomo manipulado.  

O método de manipulação Insert&Saving, escolhe aleatoriamente 
um carro não designado em nenhum trecho de s e examina a possibilidade de 
inseri-lo em cada uma das cidades de s, substituindo um carro já existente, ou 
ocupando um trecho da rota entre dois carros já designados.  

Considerando que k carros, k < nCar, são designados para os 
trechos do ciclo representado em Sol, então av_cars = nCar – k carros são 
ainda disponíveis. Insert&Saving aleatoriamente escolhe um carro disponível e 
procura a melhor posição para inseri-lo em s. Sendo P = (i1, i2, ...,iz) o trecho 
trafegado com o carro c, onde c é alugado na cidade i1 e devolvido na cidade 
iz+1. A inserção de um novo carro c’ é verificada nas cidades ir, 1 ≤ r ≤ z. A 
inserção de c’ em ir divide P em dois trechos, P’ = (i1, ...,ir) e P’’ = (ir+1, ...,iz), 
designados para os carros c’ e c, respectivamente. 

O procedimento verifica o custo das soluções resultantes das 
inserções do novo carro em cada ponto de Sol. Todos os av_cars são testados. 
Se alguma destas inserções produzir uma solução com custo menor do que o 
custo da solução de entrada, a nova solução é definida como solução corrente 
na busca local. O procedimento continua até que todos os carros não 
designados tenham sido considerados para inserção. 

 

9.4.6 O Agente Transposon 2-Shift 

O procedimento 2-Shift examina os caminhos de cada carro, dentro 
do tour geral, realizando os deslocamentos (shifts) entre uma cidade da rota e 
sua vizinha, para todas as cidades da rota, sem que se altere o carro de 
aluguel. Os caminhos dos carros são examinados em sequência. Cada vez que 
uma melhoria é alcançada, a solução s é atualizada.   
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O método de manipulação do transposon 2-Shift gera uma 
vizinhança Shift de comprimento restrito, uma vez que não opera em todo o 
cromossomo. A vizinhança Shift é obtida inserindo e deslocando 
sistematicamente as cidades e os veículos vizinhos do trecho selecionado no 
cromossomo. 

Sendo S = (i1, i2, L,ix-1,ix,L, iy-1,iy,L,iz) uma sequência de cidades 
em Sol que define três trechos trafegados pelos carros c1, c2 e c3 os quais são 
alugados nas cidades i1, ix e iy e devolvidos nas cidades ix, iy e iz+1, 
respectivamente. Se a cidade ir é trocada com a cidade ir+1, x < r < y-1, a 
mudança no custo do trecho percorrido pelo carro c2 depende unicamente dos 
pesos designados às arestas do correspondente caminho. Os custos de 
aluguel e de retorno permanecem os mesmos.  

Por outro lado, se r = x, as cidades onde o carro c1 é devolvido e o 
carro c2 é alugado também mudam. Similarmente, se r = y-1, as cidades onde o 
carro c2 é devolvido e o carro c3 é alugado também mudam. Ou seja, o custo 
do trecho percorrido além de depender dos pesos das arestas do caminho 
também dependerá dos valores de aluguel e de devolução destes novos 
pontos de troca. 

O algoritmo do Quadro 20 apresenta o pseudocódigo geral do 
procedimento 2-ShiftTransp( ) que se refere ao transposon 2-Shift. Os 
parâmetros de entrada são: um cromossomo (sol) e dois índices (a e b) que 
definem a posição inicial e final do segmento do cromossomo a ser manipulado. 

No interior do loop do Quadro 20 (passos 5-10), os conteúdos das 
posições i e j são trocados (cidade e carro correspondente) no procedimento 
aplica2troca(sol,i,j). Todas as trocas são consideradas.  

 

Quadro 20 – Procedimento 2-Shift do agente Transposon 

Algoritmo 20 – Procedimento 2-Shift do agente Transposon 
 

1 2-shiftTransp(sol,a,b) 

2      sol* ⃪  sol; aux  ⃪  sol 
3      para i  ⃪ a até b-1 do 
4           para j  ⃪ a+1 até b do 
5                sol ⃪  aplica2troca(sol,i, j) 
6                sol ⃪  reparaSolucao(sol) 
7                se (f(sol) < f(sol*)) 

8                     sol*  ⃪  sol 
9                fim_se 

10                sol ⃪ aux 
11           fim_para 
12      fim_para 
13 retorna(sol*) 
 

 



 

No caso do transposon 
preservada, todavia a restrição de não repetição do aluguel do veículo pode ser 
violada com a transposição, de for
designação dos veículos.
função reparadora usada nos plasmídios.

A Figura 23 ilustra a ação do transposon 
escolhido para manipulação é destacado no quadro de linhas tracejadas. A 
figura mostra diversas 
sequência representada por 5
Quadro 20. O resultado é mostrado no cromossomo 
aparecem sendo alugados duas vezes.  A função reparadora (passo 
Quadro 20) resolve o problema e o resultado é indicado como 

 

Figura 23 – Método de Manipulação do Transposon 2

 

9.4.7 O Agente Transposon 

O método de manipulação 
transposon e é aplicado a todos os cromo
trata-se de um procedimento que verifica se a mudança 
no ciclo da solução representada no cromossomo manipulado
decréscimo de custo.  

No caso do transposon 2-Shift a permutação das cidades é sempre 
preservada, todavia a restrição de não repetição do aluguel do veículo pode ser 

da com a transposição, de forma que pode ser necessário reparar a 
designação dos veículos. Neste caso, o cromossomo é corrigido pela mesma 
função reparadora usada nos plasmídios. 

ilustra a ação do transposon 2-Shift onde o segmento 
olhido para manipulação é destacado no quadro de linhas tracejadas. A 

figura mostra diversas trocas de duas cidades. Supondo que a últim
sequência representada por 5-10-4-1, seja processada no interior do laço do 

. O resultado é mostrado no cromossomo #1 onde os carros 2 e 3 
aparecem sendo alugados duas vezes.  A função reparadora (passo 

) resolve o problema e o resultado é indicado como #2

 

 

Método de Manipulação do Transposon 2-shiftTransp 

Agente Transposon InvertSol 

O método de manipulação InvertSol é utilizado com o agente 
aplicado a todos os cromossomos. Demonstrado no 
procedimento que verifica se a mudança da direção

no ciclo da solução representada no cromossomo manipulado pode
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a permutação das cidades é sempre 
preservada, todavia a restrição de não repetição do aluguel do veículo pode ser 

que pode ser necessário reparar a 
Neste caso, o cromossomo é corrigido pela mesma 

onde o segmento 
olhido para manipulação é destacado no quadro de linhas tracejadas. A 

de duas cidades. Supondo que a última 
1, seja processada no interior do laço do 

onde os carros 2 e 3 
aparecem sendo alugados duas vezes.  A função reparadora (passo 6 do 

#2 na Figura 23. 

 

é utilizado com o agente 
Demonstrado no Quadro 21, 

da direção do percurso 
pode resultar em 
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A adequação do cromossomo resultante da ação do transposon 
InvertSol é comparada com a adequação original do cromossomo. Se tiver 
melhor adequação, o novo cromossomo substitui o original. 

Apesar de permanecerem os mesmo pontos de troca, com a 
inversão mudaram-se as cidades de aluguel e entrega dos veículos, 
possibilitando-se assim o encontro de melhores resultados. 

 

Quadro 21 – Procedimento InvertSol do agente transposon 

Algoritmo 21 – Procedimento InvertSolTransp do agente transposon 
 

1 ataqueInvertSolTransp(sol) 

2    sol* ⃪  sol 
3    aux  ⃪  sol 
4    para i de 1 até nCid faça 
5       aux.Carros[i]  = sol.Carros[nCid-i] 
6       aux.Caminho[i] = sol.Caminho[nCid-i] 
7    fim_para 
8       se f(aux) < f(sol*) 

9          sol*  ⃪  aux 
10       fim_se 
11 retorna(sol*) 

 

 

Após cada transcrição ou transposição ser aceita o agente 
invertSolTransp ataca o cromossomo alterado, preservando-se sua 
contribuição somente caso melhore a adequação. 

 

9.4.8 Estágios Evolucionários 

O material genético que vai ser transportado pelos plasmídios tem 
origem em informações genéticas exclusivas do hospedeiro, adquiridas a priori. 
Os ataques dos vetores transgenéticos são coordenados segundo estágios ou 
níveis evolucionários. Em cada estágio evolucionário os parâmetros do 
esquema de manipulação são mantidos. Os parâmetros são alterados entre os 
estágios de modo a alterarem o fluxo da informação endossimbiótica.  

Inicialmente o esquema de evolução privilegia o fluxo de informação 
do hospedeiro para os endossimbiontes, dando mais chance para atuação dos 
plasmídios. Neste primeiro estágio as informações obtidas a priori guiam mais 
fortemente a busca. Na medida em que a evolução progride passa a se permitir 
que as informações obtidas no processo intracelular de transposição e as 
informações obtidas das melhores soluções do problema, passem a ter cada 
vez mais oportunidade de influenciar a busca.  

Finalmente no último estágio do esquema de evolução os vetores de 
transposição são diversificados de forma a maximizar a pressão da evolução 
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intracelular. A coordenação da atuação das fontes de informação é realizada 
pela mudança da probabilidade de sorteio dos vetores associados a cada tipo 
de fonte.  

Foram programados #evEstagios estágios de evolução. Cada 
estágio é composto de #geracoes/#evEstagios iterações evolucionárias. No 
primeiro estágio são utilizados somente plasmídios. No segundo estágio os 
plasmídios são sorteados com probabilidade de 90% enquanto o transposon 2-
shiftTransp possui 10% de chance de atuação. No terceiro a probabilidade é 
20-80%. No quarto 30-70%. No quinto 40-60%. E no sexto 50-50% e assim 
sucessivamente até a décima iteração onde os plasmídios são sorteados com 
probabilidade de 10% enquanto os transposons 2-Shift e insert&Saving 
possuem 90% de atuação. 

Detalhando o algoritmo principal do transgenético (Quadro 19), a 
probabilidade de escolha entre plasmídio e transposon é definida pela variável 
#probPlasm no procedimento setProb( ). O valor de #probPlasm muda durante 
a execução do algoritmo, permanecendo assim por #evEstagio iterações. O 
conjunto de iterações que o valor de #probPlasm permanece fixo é chamado 
de estágio evolucionário ou  nível evolucionário. O número de iterações que 
definem um estágio evolucionário é fixado na variável #evEstagio. 

A probabilidade da escolha do agente plasmídio é definida em 
#probPlasm. Consequentemente, a probabilidade de escolher um transposon é 
dado pelo complemento 1 – #probPlasm.  

Inicialmente o esquema de evolução favorece o fluxo de informação 
do DNA do hospedeiro para os endossimbiontes, dando maior chance de 
manipulação para os plasmídios. No primeiro estágio as informações obtidas a 
priori são mais intensivamente usadas para guiar a busca. Conforme a 
evolução progride, mais oportunidades são dadas para as informações obtidas 
no processo intracelular para influenciar a busca. 

O algoritmo utiliza #evEstagio estágios evolucionários, então o valor 
de gerações por estágio é fixado em #generations/#evEstagio. No primeiro 
estágio evolucionário a variável #probPlasm é fixada em 1, o que significa que 
apenas os plasmídios são utilizados no primeiro nível evolucionário. No 
segundo estágio evolucionário, os plasmídios recebem chance de 90%. 
Portanto o transposon 2-ShiftTransp possui chance de 10% de ser escolhido. 
Do segundo nível até o décimo, a probabilidade de usar os plasmídios 
decresce 10% em cada nível, enquanto que o uso do transposon 2-ShiftTransp 
incrementa proporcionalmente, até o décimo estágio onde, o transposon tem 
90% de chance de ser o vetor escolhido, então os transposons Invert&Saving e 
2-Shift são aplicados na sequência para o mesmo cromossomo. 
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9.5 Algoritmo Transgenético Proposto para o CaRS – TA2 

Nesta seção a segunda versão do Algoritmo Transgenético (TA2) 
proposto para o CaRS é apresentado. O algoritmo Transgenético TA2 proposto 
utiliza três tipos de agentes: Plasmídio, Transposon e Plasmídio Recombinado.  

O segundo algoritmo transgenético (TA2) é bem semelhante ao 
apresentado na seção anterior. As diferenças estão no funcionamento do 
agente Insert&SavingTransp, na aplicação de um novo agente chamado 
plasmídio recombinado para diversificação de indivíduos estagnados e na 
disponibilização de todos os agentes transgenéticos em todas os estágios 
evolutivos. 

O agente Insert&SavingTransp é o mesmo em ambos algoritmos TA, 
porém no algoritmo TA2 o procedimento Insert&Saving possui duas fases. A 
primeira fase é a mesma descrita em TA1. Na segunda fase, dada uma solução 
de entrada, a finalidade é procurar se pontos adjacentes de aluguel e 
devolução de carros podem produzir uma melhor adequação de solução. 

Supondo que o carro c1 é alugado e devolvido nas cidades ii e iy, 
respectivamente, e o carro c2 é alugado em iy e devolvido em iz. A cidade onde 
o carro c é devolvido é considerada seu ponto de troca. O procedimento testa 
todas as cidades entre iy+1 e iz como pontos de troca para c1. Isto é feito para 
todos os carros, exceto para o último. 

Outra diferença do TA2 é que vinculado a cada indivíduo da 
população é utilizado um contador de gerações sem melhoria de soluções. Ao 
final de cada estágio evolutivo o algoritmo verifica os indivíduos que não 
evoluíram sua adequação. Para estes casos é acionado o agente plasmídio 
recombinado geraSolPlasmRec, com o objetivo de tirar o indivíduo de uma 
estagnação de solução. 

O agente transgenético não reconstrói todo o cromossomo, mas 
uma parte dele. O método de reconstrução inicia sorteando um tamanho da 
cadeia a ser reconstruída e sua posição no cromossomo. O tamanho varia no 
intervalo [0.25*nCid; 0.5*nCid], onde nCid representa o número de cidades da 
instância. A cadeia sorteada é reconstruída com o mesmo construtivo de 
geração da população inicial. 

Ao pseudocódigo do TA2 são acrescentadas as seguintes linhas no 
final de cada estágio evolutivo: 

 

24    se t-Pop[].it >= #evEstagio 

25       geraSolPlasmRec(Pop) 

26    fim_se 
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No procedimento ataqueTransp( ), o cromossomo passado como 
parâmetro de entrada é submetido à ação dos transposons 2-Shift e 
Insert&Saving. No caso do TA2, a participação destes transposons está 
disponível em todos os estágio de evolução. 

A probabilidade da escolha do agente plasmídio é definido em 
#probPlasm. Consequentemente, a probabilidade de escolher um transposon é 
dado pelo complemento 1 – #probPlasm.  

Detalhando o algoritmo principal do transgenético (Quadro 19), a 
probabilidade de escolha entre plasmídio e transposon, bem como o tipo de 
vetor transgenético que será utilizado em cada iteração é definida pela variável 
#probPlasm no procedimento setProb( ). O valor de #probPlasm muda durante 
a execução do algoritmo, permanecendo assim por #evStage iterações. O 
conjunto de iterações que o valor de #probPlasm permanece fixo é chamado 
de estágio evolucionário ou  nível evolucionário. O número de iterações que 
definem um estágio evolucionário é fixado na variável #evstage. 

Para o algoritmo transgenético TA2 foram programados #evEstagios 
estágios de evolução. Cada estágio é composto de #geracoes/#evEstagios 
iterações evolucionárias. No primeiro estágio são utilizados somente 
plasmídios. No segundo estágio os plasmídios são sorteados com 
probabilidade de 90% enquanto os transposons 2-shiftTransp e insert&Saving 
possuem 10% de chance de atuação. No terceiro a probabilidade é 20-80%. No 
quarto 30-70%. No quinto 40-60%. E no sexto 50-50% e assim sucessivamente 
até a décima iteração onde os plasmídios são sorteados com probabilidade de 
10% enquanto os transposons 2-Shift e insert&Saving possuem 90% de 
atuação. 

 

9.6 Experimentos Computacionais 

A presente seção apresenta um experimento computacional no 
sentido de validar as duas versões propostas do Algoritmo Transgenético, e o 
faz através de uma comparação de desempenho com o Algoritmo Memético 
(MA2) apresentado no capítulo 7. 

Foram realizados testes preliminares para a afinação do parâmetro 
tamPop e do critério de parada. Estes testes foram executados em um conjunto 
de 20 instancias CaRSLIB com um número de cidades na faixa de 14 a 300 e 2 
a 5 veículos.  

Os valores dos parâmetros número de gerações (#geracoes = 100), 
tamanho da população (tamPop = 100) e a taxa de evolução dos estágios 
(#evEstagio = 10), foram fixados em testes preliminares de afinação de 
parâmetros. Um critério de parada adicional é considerado para o algoritmo 



 

transgenético, isto é, a execução é interrompida se a melhor solução não 
apresenta melhoria em #geracoes*0,3 

 

Figura 24 – Gráfico do comportamento do TA na regulagem do parâmetro 

 

O gráfico da 
soluções em 8 instâncias do conjunto de t
variando entre 50 a 150. 

 

9.6.1 Resultados Comparativos TA

Os experimentos comparativos entre o algoritmo TA1 desenvolvido e 
o algoritmo exato seguiram a mesma meto
Os resultados desta comparação são relatados na Tabela 33 a seguir:

Os resultados apresentados na 
algoritmo Transgenético (TA1) alcançam as soluções ótimas em todas as 18 
instâncias testadas, obtendo a taxa de sucesso 100%. 

O tempo de processamento dos algoritmos heurísticos é 
significativamente menor em relação ao tempo de execução do algoritmo exato. 
Observa-se que nas últimas 4 instâncias cujo tamanho de cidades é 16, o 
algoritmo exato levou um tempo de execução superior a 80 dias enquanto que 
o MA2 e o algoritmo TA1 encontraram todas as soluções ótimas em 
segundo de execução.  
 

transgenético, isto é, a execução é interrompida se a melhor solução não 
#geracoes*0,3  gerações. 

Gráfico do comportamento do TA na regulagem do parâmetro 

O gráfico da Figura 24 ilustra o comportamento da média das 
soluções em 8 instâncias do conjunto de teste para o parâmetro 
variando entre 50 a 150. Conclui-se a utilização do valor 100 para 

Resultados Comparativos TA1 e Algoritmo Exato 

Os experimentos comparativos entre o algoritmo TA1 desenvolvido e 
o algoritmo exato seguiram a mesma metodologia apresentada na seção 4.5.2. 
Os resultados desta comparação são relatados na Tabela 33 a seguir:

Os resultados apresentados na Tabela 33 mostram que o MA2 e o 
algoritmo Transgenético (TA1) alcançam as soluções ótimas em todas as 18 

as, obtendo a taxa de sucesso 100%.  

O tempo de processamento dos algoritmos heurísticos é 
significativamente menor em relação ao tempo de execução do algoritmo exato. 

se que nas últimas 4 instâncias cujo tamanho de cidades é 16, o 
levou um tempo de execução superior a 80 dias enquanto que 

o MA2 e o algoritmo TA1 encontraram todas as soluções ótimas em 
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transgenético, isto é, a execução é interrompida se a melhor solução não 

 

Gráfico do comportamento do TA na regulagem do parâmetro tamPop 

ilustra o comportamento da média das 
este para o parâmetro tamPop 

se a utilização do valor 100 para tamPop. 

Os experimentos comparativos entre o algoritmo TA1 desenvolvido e 
dologia apresentada na seção 4.5.2. 

Os resultados desta comparação são relatados na Tabela 33 a seguir: 

mostram que o MA2 e o 
algoritmo Transgenético (TA1) alcançam as soluções ótimas em todas as 18 

O tempo de processamento dos algoritmos heurísticos é 
significativamente menor em relação ao tempo de execução do algoritmo exato. 

se que nas últimas 4 instâncias cujo tamanho de cidades é 16, o 
levou um tempo de execução superior a 80 dias enquanto que 

o MA2 e o algoritmo TA1 encontraram todas as soluções ótimas em até 7 
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Tabela 33 – Resultados do Exato, MA2 e TA1 em 18 pequenas instâncias 

INSTÂNCIA BACKTRACK MA2 TA1 

Nome Cid Car T(s) #Opt T(s) Best GAP T(s) Best GAP 

Mauritania10e 10 2 1 540 1 540 0,00 1 540 0,00 

Mauritania10n 10 2 1 571 1 571 0,00 1 571 0,00 

Colombia11e 11 2 19 620 1 620 0,00 1 620 0,00 

Colombia11n 11 2 14 639 1 639 0,00 1 639 0,00 

Angola12e 12 2 266 719 1 719 0,00 1 719 0,00 

Angola12n 12 2 144 656 1 656 0,00 1 656 0,00 

Peru13e 13 2 1953 672 1 672 0,00 1 672 0,00 

Peru13n 13 2 1847 693 1 693 0,00 1 693 0,00 

Libia14e 14 2 31273 730 1 730 0,00 2 730 0,00 

Libia14n 14 2 28331 760 1 760 0,00 4 760 0,00 

BrazilRJe 14 2 44104 294 1 294 0,00 1 294 0,00 

BrazilRJn 14 2 35263 167 1 167 0,00 2 167 0,00 

Congo15e 15 2 455788 756 1 756 0,00 3 756 0,00 

Congo15n 15 2 412212 886 1 886 0,00 3 886 0,00 

Argentina16e 16 2 7603200 955 1 955 0,00 4 955 0,00 

Argentina16n 16 2 7612310 894 1 894 0,00 7 894 0,00 

BrasilRN16e 16 2 7609203 375 1 375 0,00 1 375 0,00 

BrasilRN16n 16 2 7613217 188 1 188 0,00 4 188 0,00 

 

9.6.2 Resultados comparativos TA1 e TA2 

Esta seção apresenta a comparação entre os desempenhos das 
duas versões dos algoritmos Transgenéticos apresentados nas seções 0 e 9.5. 
Foram realizadas 30 execuções independentes de cada algoritmo sobre a 
mesma plataforma e instâncias relatadas na seção 6.6.2. 

As tabelas 34 e 35 mostram os resultados obtidos com o TA1 e TA2 
sobre o conjunto Euclidiano e o conjunto não-Euclidiano, respectivamente. As 
colunas Nome, Cid e Car representam, respectivamente, o nome, o número de 
cidades e o número de carros disponíveis em cada instância. A melhor solução 
encontrada por um das duas versões do algoritmo é mostrada na coluna 
#Camp. As colunas Média, Melhor e Freq, respectivamente, demonstram a 
média, o valor da melhor solução e o número de vezes que a melhor solução 
reportada na coluna #Camp foi encontrada por cada algoritmo. Por fim, a 
coluna T(s) mostra o tempo médio despendido por cada versão do algoritmo. 
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Tabela 34 – Resultados das versões do Algoritmo Transgenético em instâncias 
Euclidianas 

INSTÂNCIAS TA1 TA2 

Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq T(s) Média Melhor Freq T(s) 

BrasilRJ14e 14 2 294 294 294 29 2 294 294 30 1 

BrasilRN16e 16 2 375 376 375 27 3 375 375 30 1 

BrasilPR25e 25 3 508 509 508 9 17 508 508 27 12 

BrasilAM26e 26 3 467 467 467 30 15 467 467 30 13 

BrasilMG30e 30 4 529 548 529 9 30 532 529 5 26 

BrasilSP32e 32 4 588 593 588 9 39 593 588 5 27 

BrasilRS32e 32 4 491 494 491 1 29 493 491 5 24 

BrasilCO40e 40 5 668 678 668 7 84 676 668 5 51 

BrasilNO45e 45 5 829 882 829 12 94 840 829 18 70 

BrasilNE50e 50 5 756 776 756 3 178 763 756 15 70 

Betim100e 100 3 1394 1414 1396 0 495 1408 1394 1 348 

Vitoria100e 100 5 1354 1396 1354 6 668 1362 1354 22 382 

PortoVelho200e 200 3 2307 2401 2307 1 4803 2376 2312 0 3165 

Cuiaba200e 200 4 2275 2453 2327 0 4735 2332 2275 1 3039 

Belem300e 300 4 2985 3081 2993 0 9492 3056 2985 1 9649 

berlin52eA 52 3 8948 8954 8948 29 76 8949 8948 29 59 

eil76eB 76 4 1703 1849 1776 0 468 1779 1703 1 420 

rat99eB 99 5 3042 3182 3105 0 713 3133 3042 1 616 

rd100eB 100 4 9933 9957 9933 3 463 9944 9933 11 309 

st70eB 70 4 1777 1911 1805 0 389 1858 1777 1 310 

 

A Tabela 34 mostra que TA2 encontra os melhores resultados na 
coluna Melhor, Média e Freq sobre 19, 20 e 19 instâncias Euclidianas enquanto 
que TA1 encontra 14, 3 e 14 melhores resultados, respectivamente. A Tabela 
34 também mostra que o tempo de execução total apresentado pelo algoritmo 
TA1 foi 23% superior ao apresentado por TA2. 

Os resultados apresentados na Tabela 35 demonstram que o 
algoritmo TA2 supera TA1 levando em conta a qualidade de solução, visto que 
o primeiro apresenta os melhores resultados nas colunas Melhor, Média e Freq 
sobre 19, 18 e 19 instâncias não-Euclidianas, enquanto que TA1 encontra 7, 5 
e 7 melhores resultados, respectivamente. A Tabela 35 também mostra que o 
tempo de execução total apresentado pelo algoritmo TA1 foi 44% superior ao 
apresentado por TA2. 
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Tabela 35 – Resultados das versões do Algoritmo Transgenético em instâncias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIAS TA1 TA2 

Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq T(s) Média Melhor Freq T(s) 

BrasilRJ14n 14 2 167 167 167 14 4 167 167 20 2 

BrasilRN16n 16 2 188 191 188 10 7 189 188 12 4 

BrasilPR25n 25 3 226 227 226 7 27 227 226 5 16 

BrasilAM26n 26 3 202 202 202 9 28 202 202 7 16 

BrasilMG30n 30 4 271 279 272 0 49 277 271 2 32 

BrasilSP32n 32 4 254 258 254 2 70 259 254 2 39 

BrasilRS32n 32 4 269 273 269 7 65 271 269 5 40 

BrasilCO40n 40 5 576 585 577 0 136 583 576 1 84 

BrasilNO45n 45 5 547 556 547 1 194 561 551 0 104 

BrasilNE50n 50 5 618 639 625 0 380 629 618 1 147 

Londrina100n 100 3 1186 1269 1225 0 1957 1201 1186 1 1107 

Osasco100n 100 4 993 1085 1009 0 1835 1005 993 3 999 

Aracaju200n 200 3 1942 2097 1966 0 8058 1984 1942 1 7349 

Teresina200n 200 5 1410 2064 1946 0 3917 1467 1410 1 8884 

Curitiba300n 300 5 2222 3757 3005 0 6395 2272 2222 1 37391 

berlin52nA 52 3 1326 1512 1434 0 75 1350 1326 1 181 

ch130n 130 5 1696 2778 2525 0 647 1737 1696 1 2831 

d198n 198 4 3188 4581 3353 0 7665 3264 3188 1 11993 

kroB150n 150 3 2966 3168 3018 0 9202 3018 2966 1 4472 

rd100nB 100 4 1412 1561 1485 0 2419 1442 1412 1 1251 

 

Por possuir uma qualidade de solução superior e um tempo de 
execução inferior ao apresentado por seu adversário, a versão do algoritmo 
Transgenético TA2 é a escolhida para ser usada nos experimentos 
computacionais em comparação com os algoritmos apresentados nos capítulos 
anteriores. 

 

9.6.3 Resultados comparativos MA2 e TA1 

Nesta seção o melhor algoritmo das versões do Algoritmo Memético 
(MA2) e o algoritmo Transgenético TA1 são comparados. A plataforma e 
instâncias utilizadas, a metodologia de comparação e os testes estatísticos 
aplicados são os mesmos relatados na seção 5.5.2. deste trabalho. Os 
resultados são apresentados nas Tabelas 36 à 39. 
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A Tabela 36 e Tabela 37 resumem os resultados obtidos no 
experimento com o tempo de execução determinado pelo transgenético. Da 
análise destes resultados observa-se que os p-valores da comparação U-test 
indicam, ao todo, 30 resultados favoráveis ao algoritmo TA1 contra 7 resultados 
favoráveis ao algoritmo MA2 e 3 resultados não conclusivos.  

 

Tabela 36 – Resultados com o tempo determinado pelo TA1 para as instancias 
Euclidianas  

INSTÂNCIAS TA1 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 294 294 294 29 294 294 30 2 0,83 

BrasilRN16e 16 2 375 376 375 27 375 375 30 3 0,96 

BrasilPR25e 25 3 508 509 508 9 517 509 0 17 0 

BrasilAM26e 26 3 467 467 467 30 494 493 0 15 0 

BrasilMG30e 30 4 529 548 529 9 555 529 1 30 0 

BrasilSP32e 32 4 588 593 588 9 612 588 1 39 0 

BrasilRS32e 32 4 491 494 491 1 532 512 0 29 0 

BrasilCO40e 40 5 668 678 668 7 752 711 0 84 0 

BrasilNO45e 45 5 829 882 829 12 877 845 0 94 0 

BrasilNE50e 50 5 756 776 756 3 819 766 0 178 0 

Betim100e 100 3 1396 1414 1396 2 1429 1429 30 495 0 

Vitoria100e 100 5 1354 1396 1354 6 1463 1381 0 668 0 

PortoVelho200e 200 3 2307 2401 2307 1 2413 2413 0 4803 0,08 

Cuiaba200e 200 4 2327 2453 2327 1 2495 2368 0 4735 0,03 

Belem300e 300 4 2993 3081 2993 1 3612 3012 0 9492 0 

berlin52eA 52 3 8948 8954 8948 29 9050 8948 8 76 0 

eil76eB 76 4 1776 1849 1776 1 1925 1822 0 468 0 

rat99eB 99 5 3105 3182 3105 1 3296 3223 0 713 0 

rd100eB 100 4 9933 9957 9933 3 9951 9951 0 463 0,01 

st70eB 70 4 1805 1911 1805 1 1932 1875 0 389 0,06 

 

Aplicando-se o teste de proporções de Taillard et al. (2008) com o 
alvo de sucesso centrado na média, obtém-se um nível de significância de 
100% para a hipótese de que o algoritmo transgenético TA1 é estatisticamente 
superior ao algoritmo memético.  

Para o caso do número de melhores soluções encontradas verifica-
se 3 vitórias do memético, 30 do transgenético e 7 casos inconclusivos, 
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sustentando-se novamente a hipótese da superioridade estatística do algoritmo 
transgenético. 

 

Tabela 37 – Resultados com o tempo determinado pelo TA1 para as instancias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIA TA1 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 167 167 167 14 167 167 22 4 0,99 

BrasilRN16n 16 2 188 191 188 10 189 188 19 7 1 

BrasilPR25n 25 3 226 227 226 7 230 227 0 27 0 

BrasilAM26n 26 3 202 202 202 9 210 207 0 28 0 

BrasilMG30n 30 4 272 279 272 1 291 280 0 49 0 

BrasilSP32n 32 4 254 258 254 2 269 258 0 70 0 

BrasilRS32n 32 4 269 273 269 7 290 273 0 65 0 

BrasilCO40n 40 5 577 585 577 1 632 597 0 136 0 

BrasilNO45n 45 5 547 556 547 1 634 603 0 194 0 

BrasilNE50n 50 5 625 639 625 2 693 661 0 380 0 

Londrina100n 100 3 1223 1269 1225 0 1285 1223 1 1957 0 

Osasco100n 100 4 1009 1085 1009 1 1212 1142 0 1835 0 

Aracaju200n 200 3 1966 2097 1966 1 2365 2224 0 8058 0 

Teresina200n 200 5 1946 2064 1946 1 2218 1984 0 3917 0 

Curitiba300n 300 5 3005 3757 3005 1 3696 3362 0 6395 0,97 

berlin52nA 52 3 1385 1512 1434 0 1448 1398 0 75 1 

ch130n 130 5 2385 2778 2525 0 2593 2385 1 647 1 

d198n 198 4 3353 4581 3353 1 4596 4382 0 7665 1 

kroB150n 150 3 3018 3168 3018 1 3430 3310 0 9202 0 

rd100nB 100 4 1485 1561 1485 1 1675 1556 0 2419 0 

 

As Tabelas 38 e 39 resumem os resultados em relação aos valores 
médios e melhores resultados quando os algoritmos são executados segundo o 
tempo demandado pelo algoritmo memético. Da análise dos resultados médios 
observa-se que os p-valores indicam 25 resultados favoráveis ao algoritmo 
memético contra 11 resultados favoráveis ao algoritmo transgenético e 4 
resultados não conclusivos.  

Aplicando-se o teste de comparação de proporções bicaudal de 
Taillard et al. (2008) obtém-se p-valor 0,00259, menor que 0,05, sustentando 
aqui a hipótese contrária, com a conclusão da superioridade estatística do 
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algoritmo memético. O mesmo se verifica em relação ao número de melhores 
resultados alcançados. 

Em relação aos tempos de execução dos algoritmos observa-se que 
o tempo de execução do algoritmo memético se mostra de uma forma geral, 
menor que o tempo do algoritmo transgenético. Observa-se que ambos os 
algoritmos obtém os melhores resultados qualitativos em seu respectivo tempo 
de parada, o que, provavelmente, indica que o processo de parametrização foi 
eficiente. 

 

Tabela 38 – Resultados com o tempo determinado pelo MA2 para as instancias 
Euclidianas  

INSTÂNCIA TA1 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 294 294 294 27 294 294 30 1 0,96 

BrasilRN16e 16 2 375 384 375 11 375 375 30 1 1 

BrasilPR25e 25 3 508 543 517 0 522 510 0 2 1 

BrasilAM26e 26 3 467 499 469 0 494 493 0 3 0,98 

BrasilMG30e 30 4 529 589 559 0 578 541 0 8 1 

BrasilSP32e 32 4 588 635 611 0 621 613 0 7 1 

BrasilRS32e 32 4 491 510 497 0 537 524 0 7 0 

BrasilCO40e 40 5 668 751 685 0 786 726 0 23 0 

BrasilNO45e 45 5 829 932 872 0 932 848 0 30 0,4 

BrasilNE50e 50 5 756 925 840 0 869 814 0 35 1 

Betim100e 100 3 1396 1437 1396 1 1425 1396 1 247 1 

Vitoria100e 100 5 1354 1445 1354 1 1495 1381 0 292 0,03 

PortoVelho200e 200 3 2307 2499 2393 0 2413 2413 0 1862 1 

Cuiaba200e 200 4 2327 2580 2421 0 2502 2492 0 1682 1 

Belem300e 300 4 2993 3265 3082 0 3672 3298 0 5184 0 

berlin52eA 52 3 8948 8983 8948 18 9090 8948 5 43 0 

eil76eB 76 4 1776 1926 1831 0 1946 1864 0 184 0,03 

rat99eB 99 5 3105 3280 3196 0 3304 3239 0 248 0 

rd100eB 100 4 9933 9989 9935 0 9951 9951 0 255 0,98 

st70eB 70 4 1805 1989 1945 0 1970 1891 0 148 0,96 

 

Todavia o algoritmo memético não se mostra capaz de aproveitar 
com a mesma eficiência do transgenético um eventual aumento na 
disponibilidade do tempo computacional. Por exemplo, na instância 
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BrasilCO40n o algoritmo memético  gasta 0,33 segundos para alcançar a 
melhor solução, que possui o valor de 627. Quando é executado por 136 
segundos, reduz a solução para 597. Já o algoritmo transgenético passa de 
634 aos 0,33 segundos para 577 aos 136 segundos. No conjunto de casos 
teste examinados, em nenhum caso o algoritmo memético obtém resultados 
melhores em relação ao transgenético do que os obtidos no seu próprio tempo 
de parada. Em outras palavras, se o algoritmo memético não possui melhor 
resultado em seu próprio tempo de parada, no conjunto de instâncias do teste 
realizado não há esperança de que melhore o seu resultado relativo em relação 
ao algoritmo transgenético.  

 

Tabela 39 – Resultados com o tempo determinado pelo MA2 para as instancias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIA TA1 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 167 172 169 0 167 167 6 1 1 

BrasilRN16n 16 2 188 214 206 0 191 188 4 1 1 

BrasilPR25n 25 3 226 248 233 0 241 229 0 5 1 

BrasilAM26n 26 3 202 214 208 0 213 207 0 6 0,94 

BrasilMG30n 30 4 272 306 295 0 299 286 0 9 1 

BrasilSP32n 32 4 254 289 274 0 284 275 0 12 1 

BrasilRS32n 32 4 269 305 291 0 311 280 0 13 0,01 

BrasilCO40n 40 5 577 659 634 0 660 627 0 24 0,33 

BrasilNO45n 45 5 547 644 614 0 667 613 0 39 0 

BrasilNE50n 50 5 625 830 749 0 736 687 0 48 1 

Londrina100n 100 3 1223 1452 1404 0 1338 1278 0 492 1 

Osasco100n 100 4 1009 1263 1167 0 1259 1126 0 385 0,54 

Aracaju200n 200 3 1966 2618 2430 0 2446 2331 0 2491 1 

Teresina200n 200 5 1946 2203 2027 0 2241 1971 1 2514 0,02 

Curitiba300n 300 5 3005 3617 3414 0 3726 3334 0 6599 0 

berlin52nA 52 3 1385 1502 1450 0 1447 1385 1 86 1 

ch130n 130 5 2385 2722 2535 0 2630 2424 0 743 1 

d198n 198 4 3353 4905 4642 0 4665 4297 0 2756 1 

kroB150n 150 3 3018 3970 3737 0 3675 3491 0 1527 1 

rd100nB 100 4 1485 2074 1898 0 1832 1681 0 464 1 
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Os resultados obtidos no experimento apontam para a possibilidade 
de significativa melhoria qualitativa das soluções alcançadas em Goldbarg et al. 
(2011) desde que seja admissível um maior consumo do tempo de 
processamento computacional.  

 Os experimentos e resultados relativos à comparação entre o 
algoritmo Memético (MA2) e a primeira versão do algoritmo Transgenético 
(TA1), apresentados neste capítulo, foram objeto de publicação nacional no 
capítulo Algoritmos Evolucionários na Solução do Problema do Caixeiro 
Alugador do livro Computação Evolucionária em Problemas de Engenharia 
(GOLDBARG et al. 2011). 

 

9.6.4 Resultados comparativos MA2 e TA2 

Nesta subseção os melhores algoritmos das versões do Algoritmo 
Memético e do algoritmo Transgenético são comparados: MA2 e TA2.  

A plataforma utilizada, a metodologia de comparação e os testes 
estatísticos aplicados são os mesmos relatados na seção 5.5.2. deste trabalho. 
Para o experimento porém foram utilizadas uma amostra de 60 instancias, 
sendo 30 do conjunto Euclidiano e 30 do conjunto não-Euclidiano. Cada 
conjunto é formado por 10 instancias de mapas reais, 10 geradas 
aleatoriamente e 10 geradas a partir do banco TSPLIB. 

Observe-se que os métodos de manipulação dos vetores do 
algoritmo transgenético são semelhantes aos métodos de geração de 
vizinhança de busca do algoritmo memético e a formação da população inicial 
é a mesma nos dois algoritmos. 

Finalmente, ambos compartilham uma estratégia semelhante de 
melhoria da população inicial. Tais cuidados visaram permitir uma melhor 
avaliação do método evolucionário, tentando-se isolar eventuais interferências 
decorrentes das estratégias de busca empregadas. Os resultados são 
apresentados nas Tabelas 40 à 43. 

As Tabelas 40 e 41 apresentam os resultados dos experimentos 
realizados com o tempo determinado pelo algoritmo memético MA2 aplicado 
sobre as instâncias Euclidianas e não-Euclidianas, respectivamente. As 
colunas p-valor de ambas as tabelas mostram que existem diferenças 
significantes entre os valores produzidos pelos algoritmos testados em 27 
instâncias Euclidianas e em todas as 30 instâncias não-Euclidianas. 
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Tabela 40 – Resultados com o tempo determinado pelo MA2 para as instancias 
Euclidianas  

INSTÂNCIAS TA2 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 294 294 294 29 294 294 30 1 0,85 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 28 375 375 30 1 0,93 

BrasilPR25e 25 3 508 523 510 0 522 510 0 2 1 

BrasilAM26e 26 3 467 477 468 0 494 493 0 3 0 

BrasilMG30e 30 4 529 549 530 0 578 541 0 8 0 

BrasilSP32e 32 4 588 606 588 1 621 613 0 7 0 

BrasilRS32e 32 4 491 496 494 0 537 524 0 7 0 

BrasilCO40e 40 5 668 696 672 0 786 726 0 23 0 

BrasilNO45e 45 5 829 857 829 2 932 848 0 30 0 

BrasilNE50e 50 5 756 766 756 8 869 814 0 35 0 

Livramento30e 30 3 739 739 739 29 785 743 0 2 0 

Pelotas50e 50 3 1249 1288 1274 0 1325 1286 0 17 0 

BoaVista80e 80 4 1591 1725 1707 0 1770 1729 0 49 0 

Betim100e 100 3 1394 1401 1394 4 1425 1396 0 247 0 

Vitoria100e 100 5 1354 1357 1354 22 1495 1381 0 292 0 

JoaoPessoa140e 140 4 2368 2557 2521 0 2575 2510 0 249 0,06 

Natal160e 160 5 2641 2792 2753 0 2828 2757 0 298 0 

PortoVelho200e 200 3 2312 2375 2327 0 2413 2413 0 1862 0 

Cuiaba200e 200 3 2275 2398 2329 0 2502 2492 0 1682 0 

Belem300e 300 4 2985 3095 3007 0 3672 3298 0 5184 0 

att48eA 48 3 34571 34572 34571 28 34646 34646 0 14 0 

berlin52eA 52 3 8948 8950 8948 28 9090 8948 5 43 0 

ch130e 130 5 8729 8931 8818 0 9101 8808 0 190 0 

eil76eB 76 4 1703 1826 1756 0 1946 1864 0 184 0 

lin105e 105 5 16916 17053 16916 1 17294 16934 0 100 0 

pr107e 107 5 46812 46867 46827 0 47141 46827 0 104 0 

rat99eB 99 5 3042 3188 3113 0 3304 3239 0 248 0 

rd100eB 100 4 9909 9954 9909 1 9951 9951 0 255 0 

st70eB 70 4 1777 1898 1849 0 1970 1891 0 148 0 

w100eB 100 4 8310 8310 8310 30 8452 8339 0 82 0 
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A coluna p-valor da Tabela 40 também mostra que o algoritmo TA2 
supera o MA2 em 26 instâncias Euclidianas, enquanto que este último supera o 
primeiro em apenas 1 instância. Para as instâncias não-Euclidianas, a Tabela 
41 mostra que TA2 apresenta melhores resultados em 28 instâncias, enquanto 
que o MA2 apresenta melhores resultados em 2 instâncias. 

O teste para comparar as taxas de sucesso (TAILLARD et al., 2008) 
mostra que o nível de confiança para aceitar que TA2 tem melhor desempenho 
do que o MA2 é de 100% em ambos grupos de instâncias. Portanto, adotando 
um nível de confiança de 0.05, estes resultados apóiam a conclusão que o TA2 
supera o MA2 quando o tempo é fixado pelo algoritmo Memético MA2 em 
ambos os conjuntos de instâncias. 

 

Tabela 41 – Resultados com o tempo determinado pelo MA2 para as instancias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIAS TA2 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 167 168 167 1 167 167 6 1 1 

BrasilRN16n 16 2 188 197 190 0 191 188 4 1 1 

BrasilPR25n 25 3 226 235 230 0 241 229 0 5 0 

BrasilAM26n 26 3 202 206 205 0 213 207 0 6 0 

BrasilMG30n 30 4 271 290 283 0 299 286 0 9 0 

BrasilSP32n 32 4 254 272 267 0 284 275 0 12 0 

BrasilRS32n 32 4 269 287 277 0 311 280 0 13 0 

BrasilCO40n 40 5 576 616 595 0 660 627 0 24 0 

BrasilNO45n 45 5 551 581 567 0 667 613 0 39 0 

BrasilNE50n 50 5 618 655 640 0 736 687 0 48 0 

Canoas30n 30 4 376 400 381 0 461 433 0 4 0 

Santos50n 50 5 392 455 422 0 526 493 0 31 0 

Macapa80n 80 5 616 742 690 0 813 745 0 118 0 

Londrina100n 100 3 1186 1220 1205 0 1338 1278 0 492 0 

Osasco100n 100 4 993 1027 1010 0 1259 1126 0 385 0 

Cuiaba140n 140 4 1339 1674 1505 0 1850 1666 0 441 0 

PVelho160n 160 3 1426 1637 1522 0 1827 1658 0 604 0 

Aracaju200n 200 3 1942 2076 2039 0 2446 2331 0 2491 0 

Teresina200n 200 5 1410 1613 1550 0 2241 1971 0 2514 0 

Curitiba300n 300 5 2222 2764 2606 0 3726 3334 0 6599 0 

att48nA 48 3 993 1034 1006 0 1152 1109 0 26 0 
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INSTÂNCIAS TA2 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

berlin52nA 52 3 1326 1376 1347 0 1447 1385 0 86 0 

ch130n 130 5 1696 1949 1883 0 2630 2424 0 743 0 

d198n 198 4 3188 3681 3553 0 4665 4297 0 2756 0 

kroB150n 150 3 2966 3143 3051 0 3675 3491 0 1527 0 

pr107n 107 5 1698 2338 2136 0 2628 2312 0 247 0 

rat99nB 99 5 1399 1735 1623 0 1955 1678 0 240 0 

rd100nB 100 4 1412 1543 1471 0 1832 1681 0 464 0 

st70nB 70 4 910 1125 1028 0 1239 1104 0 76 0 

w100nB 100 4 1670 1993 1842 0 2356 2203 0 134 0 

 

Os melhores resultados das médias são apresentados por TA2 e 
MA2 em 28 e 4 instâncias da Tabela 40, respectivamente. Um similar é 
observado na Tabela 41 onde o primeiro algoritmo apresenta 28 melhores 
resultados de média e o último apresenta 2 melhores resultados. Estes 
números de sucesso referentes à média das soluções apontam o algoritmo 
transgenético TA2 como o melhor em um nível de significância de 0,01.  

O teste para comparação de proporções aponta também uma 
significativa diferença quando a taxa de sucesso refere-se à melhor solução 
encontrada por cada algoritmo. A Tabela 40 mostra que estas taxas são de 
28/30 para o TA2 e 7/30 para o MA2. Taxas de 28/30 e 3/30 são verificadas na 
Tabela 41 para o TA2 e MA2, respectivamente. 

Os resultados observados nas Tabelas 40 e 41 levam ao nível de 
confiança 1, em ambas, indicando que as taxas de sucesso do algoritmo TA2 
são superiores daquelas apresentadas por MA2. Portanto, o primeiro algoritmo 
pode ser considerado de desempenho superior ao último considerando as 
melhores soluções encontradas em ambos os conjuntos de instâncias quando 
o tempo é determinado pelo algoritmo Memético MA2 com nível de 
significância inferior a 0,05. 

As Tabelas 42 e 43, referentes aos resultados obtidos no 
experimento com o tempo de execução determinado pelo transgenético, 
mostram que existem diferenças significativas em 28 instâncias Euclidianas e 
também em 28 instâncias não-Euclidianas, quando o nível de significância 0,05 
é considerado. 
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Tabela 42 – Resultados com o tempo determinado pelo TA2 para as instancias 
Euclidianas  

INSTÂNCIAS TA2 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 294 294 294 30 294 294 30 1 - 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 30 375 375 30 1 - 

BrasilPR25e 25 3 508 508 508 27 520 509 0 12 0 

BrasilAM26e 26 3 467 467 467 30 494 485 0 13 0 

BrasilMG30e 30 4 529 532 529 5 558 530 0 26 0 

BrasilSP32e 32 4 588 593 588 5 613 588 1 27 0 

BrasilRS32e 32 4 491 493 491 5 533 515 0 24 0 

BrasilCO40e 40 5 668 676 668 5 775 723 0 51 0 

BrasilNO45e 45 5 829 840 829 18 883 848 0 70 0 

BrasilNE50e 50 5 756 763 756 15 857 797 0 70 0 

Livramento30e 30 3 739 739 739 30 749 739 10 16 0 

Pelotas50e 50 3 1249 1265 1249 1 1304 1271 0 77 0 

BoaVista80e 80 4 1591 1666 1591 1 1727 1727 0 350 0 

Betim100e 100 3 1394 1408 1394 1 1423 1398 0 348 0 

Vitoria100e 100 5 1354 1362 1354 22 1527 1381 0 382 0 

JoaoPessoa140e 140 4 2368 2461 2368 1 2556 2485 0 1297 0 

Natal160e 160 5 2641 2688 2641 1 2796 2733 0 1944 0 

PortoVelho200e 200 3 2312 2376 2312 1 2413 2413 0 3165 0 

Cuiaba200e 200 3 2275 2332 2275 1 2502 2488 0 3039 0 

Belem300e 300 4 2985 3056 2985 1 3535 3012 0 9649 0 

att48eA 48 3 34571 34643 34571 1 34579 34571 21 39 0 

berlin52eA 52 3 8948 8949 8948 29 9015 8948 13 59 0 

ch130e 130 5 8729 8828 8729 1 8940 8829 0 893 0 

eil76eB 76 4 1703 1779 1703 1 1925 1817 0 420 0 

lin105e 105 5 16916 16988 16916 12 17054 16916 1 384 0 

pr107e 107 5 46812 46840 46812 1 46867 46827 0 394 0 

rat99eB 99 5 3042 3133 3042 1 3304 3282 0 616 0 

rd100eB 100 4 9909 9944 9933 0 9950 9942 0 309 0 

st70eB 70 4 1777 1858 1777 1 1958 1903 0 310 0 

w100eB 100 4 8310 8339 8310 13 8310 8310 30 331 0 
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Da análise destes resultados observa-se que os p-valores da Tabela 
42 indicam que o algoritmo TA2 possui desempenho superior do que o MA2 em 
28 das 28 instâncias Euclidianas que possuem diferença significativa, enquanto 
que o MA2 não obteve sucesso em nenhuma delas. Submetendo-se estes 
resultados ao teste de comparação de proporções uni-caudal, pode-se concluir 
com nível de confiança 1, que o algoritmo TA2 apresenta taxa de sucesso 
superior ao algoritmo MA2. 

A mesma conclusão é tirada dos dados provenientes da Tabela 43 
referente às instâncias não-Euclidianas, onde a coluna p-valor demonstra o 
melhor desempenho do TA2 também em 28 instâncias, enquanto que o MA2 
não apresenta nenhum melhor resultado significante.  

As Tabelas 42 e 43 resumem os resultados em relação aos valores 
médios e melhores resultados quando os algoritmos são executados segundo o 
tempo demandado pelo algoritmo transgenético. Da análise dos resultados 
médios observa-se que as médias indicam um total de 58/60 resultados 
favoráveis ao algoritmo TA2 contra 6/60 resultados favoráveis ao algoritmo 
MA2.  

Aplicando-se o teste de proporções de Taillard et al. (2008) com o 
alvo de sucesso centrado na média, obtém-se um nível de confiança de 100%  
para a hipótese de que o algoritmo transgenético TA2 é estatisticamente 
superior ao algoritmo memético MA2.  

Para o caso do número de melhores soluções encontradas nas 
mesmas tabelas, verifica-se, ao todo, 60 vitórias do TA2 e 10 vitórias do MA2, 
sustentando-se novamente a hipótese da superioridade estatística do algoritmo 
transgenético TA2. 

Portanto, independentemente do esforço computacional aplicado em 
ambos os grupos de experimentos, o algoritmo TA2 significativamente supera 
em desempenho o algoritmo MA2 nas instâncias Euclidianas e não-Euclidianas 
testadas. 

Em relação aos tempos de execução dos algoritmos observa-se que 
o tempo de execução do algoritmo memético se mostra de uma forma geral, 
menor que o tempo do algoritmo transgenético. Observa-se que ambos os 
algoritmos obtém os melhores resultados qualitativos em seu respectivo tempo 
de parada, o que, provavelmente, indica que o processo de parametrização foi 
eficiente. 

Os resultados obtidos no experimento apontam para a possibilidade 
de significativa melhoria qualitativa das soluções alcançadas em Goldbarg et al. 
(2011) desde que seja admissível um maior consumo do tempo de 
processamento computacional.  
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Tabela 43 – Resultados com o tempo determinado pelo TA2 para as instancias não-
Euclidianas 

INSTÂNCIAS TA2 MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 167 167 167 20 167 167 16 2 0,15 

BrasilRN16n 16 2 188 189 188 12 189 188 12 4 0,31 

BrasilPR25n 25 3 226 227 226 5 232 228 0 16 0 

BrasilAM26n 26 3 202 202 202 7 212 207 0 16 0 

BrasilMG30n 30 4 271 277 271 2 292 282 0 32 0 

BrasilSP32n 32 4 254 259 254 2 275 260 0 39 0 

BrasilRS32n 32 4 269 271 269 5 296 273 0 40 0 

BrasilCO40n 40 5 576 583 576 1 642 615 0 84 0 

BrasilNO45n 45 5 551 561 551 2 652 611 0 104 0 

BrasilNE50n 50 5 618 629 618 1 733 697 0 147 0 

Canoas30n 30 4 376 382 376 2 430 404 0 37 0 

Santos50n 50 5 392 402 392 2 503 451 0 153 0 

Macapa80n 80 5 616 636 616 1 813 750 0 624 0 

Londrina100n 100 3 1186 1201 1186 1 1306 1268 0 1107 0 

Osasco100n 100 4 993 1005 993 3 1219 1087 0 999 0 

Cuiaba140n 140 4 1339 1364 1339 1 1661 1539 0 2718 0 

PVelho160n 160 3 1426 1446 1426 1 1689 1631 0 4595 0 

Aracaju200n 200 3 1942 1984 1942 1 2337 2185 0 7349 0 

Teresina200n 200 5 1410 1467 1410 1 2147 1993 0 8884 0 

Curitiba300n 300 5 2222 2272 2222 1 3520 3291 0 37391 0 

att48nA 48 3 993 1001 993 1 1078 1045 0 134 0 

berlin52nA 52 3 1326 1350 1326 1 1413 1371 0 181 0 

ch130n 130 5 1696 1737 1696 1 2516 2244 0 2831 0 

d198n 198 4 3188 3264 3188 1 4379 3942 0 11993 0 

kroB150n 150 3 2966 3018 2966 1 3555 3315 0 4472 0 

pr107n 107 5 1698 1740 1698 1 2470 2284 0 1589 0 

rat99nB 99 5 1399 1432 1399 1 1854 1717 0 1310 0 

rd100nB 100 4 1412 1442 1412 1 1748 1637 0 1251 0 

st70nB 70 4 910 934 910 1 1234 1126 0 415 0 

w100nB 100 4 1670 1703 1670 1 2194 2054 0 1166 0 
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Os experimentos e resultados referentes à comparação entre o 
algoritmo memético (MA2) e a segunda versão do transgenético (TA2) sobre 20 
instâncias Euclidianas, apresentados neste capítulo, foram objeto de 
publicação e apresentação no congresso internacional IEEE CEC Congress on 
Evolutionary Computation em New Orleans (USA) com o título: Evolutionary 
Algorithm for the Car Renter Salesman (ASCONAVIETA et al., 2011). 
 

9.7 Conclusão 

No sentido de testar o desempenho de abordagens evolucionárias 
não clássicas no contexto do problema proposto, este capítulo apresentou um 
algoritmo da classe transgenética para o problema. Apresentou o 
pseudocódigo geral do algoritmo, os operadores e a busca local empregada. 
Duas versões do algoritmo foram implementadas e comparadas a fim de 
descobrir-se a de melhor desempenho. Enfim, apresentou os resultados do 
experimento computacional comparativo com a melhor das heurísticas 
anteriormente desenvolvidas (MA2). 

A investigação experimental foi realizada comparando a segunda 
versão do MA (Memetic Algorithm) – MA2, apresentado no capítulo 7 e as duas 
versões do TA (Transgenetic Algorithm) – TA1 e TA2, apresentadas neste 
capítulo. 

Os algoritmos foram aplicados a 60 instâncias Euclidianas e não-
Euclidianas do banco de instâncias referência CaRSLIB, proposto para o 
problema. Um algoritmo exato estabeleceu as soluções ótimas de 4 das 60 
instâncias, enquanto que a heurística proposta estabeleceu os limites 
superiores para as 56 instâncias restantes. Testes estatísticos foram aplicados 
aos resultados gerados pelos algoritmos propostos a fim de apoiar as 
conclusões sobre os seus comportamentos referentes à sua qualidade de 
solução. 

A fim de se estabelecer uma base de comparação mais justa, o 
efeito dos esforços computacionais demandados por cada um dos algoritmos é 
neutralizado pela comparação deles fixando-se seus tempos de processamento. 
Estes tempos de execução são estabelecidos de acordo com os requisitos de 
cada algoritmo para o seu melhor desempenho. Portanto, os propostos 
algoritmos foram testados duas vezes, primeiro com o tempo de 
processamento fixado pelo melhor desempenho de um algoritmo e depois com 
o tempo de processamento fixado pelo melhor desempenho do outro. Desta 
forma, um comportamento qualitativo superior pode ser considerado conclusivo 
quando se refere a ambas as condições de tempo de processamento. 

Os resultados dos testes estatísticos para comparação de 
proporções proposto por Taillard et al. (2008) mostram que o Algoritmo 
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Transgenético (TA2) proposto supera em desempenho o Algoritmo Memético 
(MA2) nas instâncias Euclidianas e não-Euclidianas.  

Estes testes mostraram que uma taxa de sucesso significativamente 
superior foi encontrada pelo algoritmo TA2 nas instâncias Euclidianas relativos 
ao conjunto de resultados obtidos em 30 independentes execuções de cada 
algoritmo e o melhor resultado alcançado de cada uma das 30 instâncias 
(GOLDBARG et al., 2012). 

Para o conjunto de instâncias não-Euclidianas, um nível de 
confiança 1 é apontado pelos testes de comparação para os mesmos 
indicadores anteriores e também para a taxa das soluções médias geradas por 
cada algoritmo. 

Os resultados obtidos no experimento apontam para a possibilidade 
de significativa melhoria qualitativa das soluções alcançadas em Goldbarg et al. 
(2011) desde que seja admissível um maior consumo do tempo de 
processamento computacional.  

Os experimentos e resultados relativos à comparação entre o 
algoritmo Memético (MA2) e a primeira versão do algoritmo Transgenético 
(TC1), apresentados neste capítulo, foram objeto de publicação nacional no 
capítulo Algoritmos Evolucionários na Solução do Problema do Caixeiro 
Alugador do livro Computação Evolucionária em Problemas de Engenharia 
(GOLDBARG et al. 2011). 

Os experimentos e resultados referentes à comparação entre o 
algoritmo memético (MA2) e a segunda versão do transgenético (TA2) sobre 20 
instâncias Euclidianas, apresentados neste capítulo, foram objeto de 
publicação e apresentação no congresso internacional IEEE CEC Congress on 
Evolutionary Computation em New Orleans (USA) com o título: Evolutionary 
Algorithm for the Car Renter Salesman (ASCONAVIETA et al., 2011). 
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10 TESTES ENTRE OS ALGORITMOS DE MELHOR DESEMPENHO 

 

10.1 Introdução 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar uma série de testes 
realizados para confirmar os resultados comparativos entre os dois algoritmos 
de melhor desempenho apresentados neste trabalho de pesquisa, a saber, o 
Algoritmo Memético MA2, apresentado no capítulo 7, e o Algoritmo 
Transgenético TA2 apresentado no capítulo 9. No item 10.2, com o foco no 
memético, foram realizados testes adicionais de regulagem acompanhando o 
comportamento do algoritmo ao longo de sua execução e diversos testes de 
diversificação da população. No item 10.3, com o foco no transgenético, foram 
realizados testes de inicialização da população do transgenético, experimentos 
diversificando a organização dos estágios evolutivos e diversos testes 
relacionados ao agente extracelular do transgenético. E finalmente no item 10.4 
são apresentadas as conclusões do capítulo. 

 

10.2 Testes Adicionais com o Algoritmo Memético 

A análise quantitativa, relativa aos recursos de processamento 
utilizados, e a análise qualitativa, relativa à qualidade de solução, dos 
resultados dos experimentos computacionais realizados neste trabalho de 
pesquisa, demonstram o desempenho superior do Algoritmo Memético (MA2) 
sobre todos os outros anteriormente desenvolvidos. Desta forma, podemos 
dizer que o Algoritmo Memético serviu para criar uma base de desempenho a 
fim de se ancorar como padrão de medida comparativa com o Transgenético, 
algoritmo de melhor desempenho proposto nesta tese. 

Propomos nesta seção realizar uma análise do comportamento do 
algoritmo memético desenvolvido em busca de comprovação quanto a sua 
regulagem e potencial, com a intenção de validar a sua capacidade para 
comparação com o algoritmo transgenético proposto. 

Como foi relatado nos respectivos capítulos de apresentação dos 
algoritmos desenvolvidos, alguns elementos foram comuns a todos, 
especialmente aos algoritmos Memético e Transgenético. Entre as 
semelhanças podemos destacar as estratégias de busca local e mesmas 
estruturas de vizinhanças empregadas. Os mesmos operadores de busca local 
utilizados no memético são utilizados como agentes transposons no 
transgenético, sendo que no primeiro os operadores são utilizados em toda 
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solução e no último em apenas uma cadeia de informação, o que poderia 
representar uma desvantagem. 

Outras similaridades são a representação em forma de cromossomo 
em ambos algoritmos, a geração da população inicial da mesma forma, a 
estratégia elitista aplicada em ambos os métodos, bem como a utilização das 
mesmas funções reparadoras dos cromossomos em inviabilidade.  

Os dois algoritmos também fazem uso de soluções geradas pelo 
Concorde TSP Solver sobre as matrizes individuais de custos de cada carro 
pertencente a uma instância, mostrando assim que ambos são beneficiados da 
mesma forma em seus processos de evolução. 

Em busca de uma conclusão mais justa sobre os resultados dos 
experimentos, os mesmo testes estatísticos foram realizados em todas as 
comparações, utilizando-se os testes Mann-Whitney (U-test) e o proposto por 
Taillard, com o mesmo nível de significância adotado (0,05). 

Sendo assim, a análise de comportamento baseia-se nas diferenças 
apontadas entre os dois algoritmos. Com relação aos diferentes tempos de 
processamento, todos os experimentos contemplam duas fases, uma com cada 
tempo médio de processamento de cada algoritmo, a fim de conferir as 
possibilidades de vantagem ou desvantagem quando submetido a um maior ou 
menor tempo computacional. O experimento da seção 9.6.4 e o repspectivo 
resumo da Tabela 44 mostram a superioridade do algoritmo transgenético TA2 
em ambos os tempos de processamento. 

 
Tabela 44 – Resumo dos resultados da comparação do TA2 e MA2 

TA2 x MA2 
  Resultado* Taillard 

Tempo Venceu Inconc Perdeu 1º 2º 

U-test 
MA2 54 3 3 1 0 

TA2 56 4 0 1 0 

Mínimos 
MA2 50 6 4 1 0 

TA2 50 10 0 1 0 

Médias 
MA2 54 2 4 1 0 

TA2 54 4 2 1 0 

* O primeiro em relação ao segundo 

 

10.2.1 Testes de Regulagem do MA2 

Quanto à regulagem e parametrização, um estudo mais detalhado 
foi realizado para mostrar a sua eficiência. O algoritmo memético foi novamente 
submetido a testes sobre uma amostragem das instâncias do problema e ao 
longo de cada execução do algoritmo, o seu comportamento foi registrado. O 
experimento mostra a evolução dos valores mínimos nas regulagens dos 
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As curvas dos gráficos da
os valores de solução obtidos ao longo do tempo de processamento do 
algoritmo memético, demonstram um algoritmo com boa regulagem, provando 
que os melhores parâmetros foram utilizados. O gráfico da 
demonstra que o algoritmo memético possui potencial de diversificação que se 
dá através da renovação de sua população ao final de cada geração.
experimento foi executado em uma amostra de 
nas demais instâncias monstram uma conclusão similar.

 

10.2.2 Testes de Diversificação da População do MA2

Outro fator diferencial entre os dois algo
transgenético, é que o último não possui estratégia semelhante ao memético 
com referência a renovação da população. Na segunda versão do algoritmo 
transgenético (TA2), porém
vinculado a cada indivíduo da população. Caso o indivíduo não demonstrasse 
evolução em um estágio
uma parte do cromossomo 
recombinado. 

Este procedimento poderia representar 
de diversificar e escapar dos mínimos locais, enquanto que o memético 
prende-se a eles. Com o 
algoritmo memético que não possui este procedimento, 
testes experimentando mais duas
adicional ao memético. 

 No primeiro teste foi 
memético, o qual é chamado de 

Figura 28 – Potencial de diversificação do MA2 

As curvas dos gráficos da Figura 25 à Figura 27, que representam 
os valores de solução obtidos ao longo do tempo de processamento do 
algoritmo memético, demonstram um algoritmo com boa regulagem, provando 
que os melhores parâmetros foram utilizados. O gráfico da 
demonstra que o algoritmo memético possui potencial de diversificação que se 
dá através da renovação de sua população ao final de cada geração.
experimento foi executado em uma amostra de 12 instâncias e os resultado

monstram uma conclusão similar. 

Diversificação da População do MA2 

Outro fator diferencial entre os dois algoritmos memético e 
transgenético, é que o último não possui estratégia semelhante ao memético 

novação da população. Na segunda versão do algoritmo 
transgenético (TA2), porém, foi incluído um contador de gerações sem melhoria 
vinculado a cada indivíduo da população. Caso o indivíduo não demonstrasse 

estágio ou #geracoes*0,1 do número máximo de gerações, 
cromossomo é reconstruída por um agente plasmídio 

Este procedimento poderia representar a vantagem ao transgen
de diversificar e escapar dos mínimos locais, enquanto que o memético 

Com o intuito de não demonstrar desvantagem sobre o 
algoritmo memético que não possui este procedimento, foram realizados
testes experimentando mais duas possibilidades de prover uma 

No primeiro teste foi desenvolvido um procedimento idêntico para o 
o qual é chamado de refresh, onde cada indivíduo que não 
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demonstrasse melhoria a cada #geracoes*0,1 é substituído por um novo 
gerado pelo mesmo procedimento do transgenético. Esta nova versão do 
memético foi nomeada de MA2a. Com o tempo do MA2 fixado, os algoritmos 
foram realizadas 30 execuções sobre as mesmas 40 instâncias da amostra do 
CaRSLIB. A Tabela 45 apresenta os resultados referentes a este experimento. 

 

Tabela 45 – Resumo dos resultados da comparação do MA2 e MA2a 

MA2 x MA2a 
  Resultados* Taillard 

Tempo Venceu Empate Perdeu 1º 2º 

U-Test MA2 8 30 2  0,91 0,09  

Mínimos MA2 14 9 17  0,32 0,68  

Médias MA2 17 6 17  0,5 0,5  

* O primeiro em relação ao segundo 

 

Os resultados do experimento resumidos na Tabela 45 mostram que 
o procedimento refresh não fez uma diferença significativa com relação aos 
resultados do algoritmo memético MA2, indicando que esta estratégia de 
diversificação usada pelo transgenético não é o motivo de sua superioridade 
em relação ao memético. 

Outro teste ainda dando chance de diversificação ao memético foi 
realizado com o mesmo MA2a, porém com uma taxa de mutação reduzida 
(txmuta = 0,2). A esta versão foi dado o nome de MA2b. Com o tempo de 
processamento do MA2 fixado, os algoritmos realizaram 30 execuções sobre a 
mesma amostra de 40 instâncias do CaRSLIB e os resultados referentes a este 
experimento são mostrados na Tabela 46. 

 

Tabela 46 – Resumo dos resultados da comparação do MA2 e MA2b 

MA2 x MA2b 
  Resultados* Taillard 

Tempo Venceu Empate Perdeu 1º 2º 

U-Test MA2 4 32 4 0,5 0,5 

Mínimos MA2 16 10 14 0,79 0,21 

Médias MA2 19 7 14 0,89 0,11 

* O primeiro em relação ao segundo 

 

Os resultados do experimento resumidos na Tabela 46 novamente 
mostraram que o procedimento refresh aliado a uma taxa de mutação reduzida 
não fizeram diferença significativa com relação aos resultados do algoritmo 
memético MA2, corroborando a idéia de que esta estratégia de diversificação, 
também usada pelo transgenético, não é o motivo de sua superioridade em 
relação ao memético. 
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Por fim, mais uma comparação foi realizada, agora com os melhores 
resultados dos dois algoritmos MA2a e MA2b combinados e comparados com 
os resultados do algoritmo transgenético. A Tabela 47 mostra esta composição 
dos melhores resultados provenientes dos testes das versões MA2a e MA2b 
comparados com os resultados do transgenético (TA2). Os resultados do 
memético rotulam-se com nome de MA2cp, ou seja, MA2 composto.  

 

Tabela 47 – Resumo dos resultados da comparação do TA2 e MA2cp 

TA2 x MAcp 
  Resultados* Taillard 

Tempo Venceu Empate Perdeu 1º 2º 

U-Test MA2 34 3 3 1 0 

Mínimos MA2 32 6 2  1 0 

Médias MA2 33 2 5  1 0 

* O primeiro em relação ao segundo 

 

Os resultados da Tabela 47 mostram a superioridade do algoritmo 
transgenético TA2 sobre a composição de melhores resultados dos 
experimentos anteriores possibilitando mais diversificação ao memético, 
através do procedimento refresh aliado a uma taxa de mutação reduzida. 

Estes últimos testes servem para afastar o argumento de que o 
memético foi prejudicado propositalmente, ou que o desempenho superior do 
transgenético seja devido a uma estratégia de diversificação diferente, e não ao 
método em si. 

 

10.3 Testes Adicionais com o Algoritmo Transgenético 

Em um segundo momento, com o foco no algoritmo transgenético, 
realizou-se uma série de testes para validar o seu desempenho em 
comparação com os demais algoritmos desenvolvidos e apresentados neste 
trabalho de pesquisa. 

 

10.3.1 Testes de Inicialização da População do TA2 

No método do algoritmo memético a população inicial de 
cromossomos é submetida a um processo de aperfeiçoamento lamarckiano, 
isto é, uma intensa busca local inicial e após isso passa pelas operações 
genéticas de reprodução e mutação. No método da transgenética 
computacional, a população de cromossomos é gradativamente submetida à 
ação de agentes, a qual evolui ao longo de estágios de evolução. Isto pode 
representar uma desvantagem para o transgenético, pois logo no início do 
processo a população já apresenta um nível elevado de adequação. 



 

Um teste computacional foi realizado a fim de verificar
comportamento do transgenético no caso de receber logo no início do processo 
a população inicial já submetida ao processo de b
algoritmo memético.  

No teste, portanto, a população foi gerada e submetida à busca local 
pelo algoritmo memético e exportada como população inicial do algoritmo 
transgenético. A versão do transgenético foi nomeada TA2pop
transgenético com a população inicial do memético. 
execuções sobre 12 instâncias do banco CaRSLIB
monstram o seu comportamento ao longo do tempo de processamento, 
comparativo o seu resultado com 

 

Figura 29 – Comportamento do TA2 com População Inicial do MA2 (st70eB)

 

Figura 30 – Comportamento do TA2 com População Inicial do MA2 (BrasilCO40n)

Um teste computacional foi realizado a fim de verificar
comportamento do transgenético no caso de receber logo no início do processo 

já submetida ao processo de busca local VND utilizada pelo 

No teste, portanto, a população foi gerada e submetida à busca local 
pelo algoritmo memético e exportada como população inicial do algoritmo 

A versão do transgenético foi nomeada TA2pop
transgenético com a população inicial do memético. O experimento realizou 30 
execuções sobre 12 instâncias do banco CaRSLIB e a Figura 29

comportamento ao longo do tempo de processamento, 
o seu resultado com o algoritmo transgenético TA2. 
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Um teste computacional foi realizado a fim de verificar-se o 
comportamento do transgenético no caso de receber logo no início do processo 

usca local VND utilizada pelo 

No teste, portanto, a população foi gerada e submetida à busca local 
pelo algoritmo memético e exportada como população inicial do algoritmo 

A versão do transgenético foi nomeada TA2pop-M, ou seja, 
O experimento realizou 30 

29 à Figura 31 
comportamento ao longo do tempo de processamento, 

 

 

Comportamento do TA2 com População Inicial do MA2 (st70eB) 

 

portamento do TA2 com População Inicial do MA2 (BrasilCO40n) 



 

Figura 31 – Comportamento do TA2 com População Inicial do MA2 (Cuiaba200e)

 

A Figura 29 
população inicial do algoritmo transgenético
processo a população do algoritmo memético já submetida à busca local, 
atinge o mesmo sucesso no final do processo, chegando incl
resultados com a estratégia híbrida utilizada. Os resultados das demais 
instâncias testadas obtiveram comportamento semelhante.

O teste serviu para constatar que o processo 
aperfeiçoamento lamarckiano
representa desvantagem ao transgenético, pois mesmo fazendo uso dele, o 
algoritmo encontra melhoria de solução em relação ao A
original e também ao seu concorrente

 

10.3.2 Testes com o

Outros teste
configuração dos estágios
versões de configurações do
de resultados. A primeira versão (
9.4. A segunda versão (T
terceira versão (T3) divide todo o processo evolutivo em duas metades, na 
primeira privilegia apenas os agentes que manipulam as informações extra
celulares e na segunda metade os agentes que manipulam as informações 
intra-celulares. Na quarta versão
com igual probabilidade, porém quando o agente selecionado é o plasmídio,
uma configuração de 10 
manipuladas pelo plasmídio (extra ou intracelular). A variação se dá conforme 
número da geração corrente, no primeiro

Comportamento do TA2 com População Inicial do MA2 (Cuiaba200e)

 à Figura 31 mostram que a evoluç
população inicial do algoritmo transgenético TA2pop-M, que recebe no início do 
processo a população do algoritmo memético já submetida à busca local, 
atinge o mesmo sucesso no final do processo, chegando inclusive a melhores 
resultados com a estratégia híbrida utilizada. Os resultados das demais 
instâncias testadas obtiveram comportamento semelhante. 

O teste serviu para constatar que o processo 
lamarckiano ao qual é submetido o algoritmo memético não 

representa desvantagem ao transgenético, pois mesmo fazendo uso dele, o 
horia de solução em relação ao Algoritmo 

original e também ao seu concorrente (Memético). 

Testes com os Estágios de Evolução do TA2 

testes importantes foram realizados com respeito à 
estágios de evolução do transgenético. Foram separad

versões de configurações dos estágios de evolução para teste e comparação 
de resultados. A primeira versão (TA1) possui configuração descrita na seção

ão (TA2) possui configuração descrita na seção
) divide todo o processo evolutivo em duas metades, na 

primeira privilegia apenas os agentes que manipulam as informações extra
res e na segunda metade os agentes que manipulam as informações 

quarta versão (T4) o agente que será utilizado é sorteado 
com igual probabilidade, porém quando o agente selecionado é o plasmídio,
uma configuração de 10 estágios é definida, variando entre as informações 
manipuladas pelo plasmídio (extra ou intracelular). A variação se dá conforme 
número da geração corrente, no primeiro estágio 90% de probabilidade para a 
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resultados com a estratégia híbrida utilizada. Os resultados das demais 

O teste serviu para constatar que o processo inicial de 
itmo memético não 
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lgoritmo Transgenético 

s com respeito à 
Foram separadas 4 

de evolução para teste e comparação 
onfiguração descrita na seção 

2) possui configuração descrita na seção 9.5. A 
) divide todo o processo evolutivo em duas metades, na 

primeira privilegia apenas os agentes que manipulam as informações extra-
res e na segunda metade os agentes que manipulam as informações 

o agente que será utilizado é sorteado 
com igual probabilidade, porém quando o agente selecionado é o plasmídio, 

da, variando entre as informações 
manipuladas pelo plasmídio (extra ou intracelular). A variação se dá conforme o 

90% de probabilidade para a 
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informação extracelular e 10% para intracelular, no segundo 80% e 20% 
respectivamente e assim por diante. 

Os experimentos foram realizados sobre uma amostra de 20 
instâncias do CaRSLIB com 20 rodadas de cada versão do algoritmo sobre 
cada instância. O tempo de parada de execução das versões dos algoritmos 
comparados foi fixado pelo tempo de processamento do algoritmo TA2. Os 
resultados comparativos sobre 10 instâncias Euclidianas e 10 não-Euclidianas 
são mostrados na Tabela 48. 

 

Tabela 48 – Resultados comparativos das versões dos estágios de evolução 

INSTÂNCIA Mínimos Médias  

Nome Cid Car TA1 TA2 T3 T4 TA1 TA2 T3 T4 T(s) 

BrasilRJ14e 14 2 294 294 294 294 294 294 294 294 1 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 375 376 375 375 375 1 

BrasilPR25e 25 3 508 508 508 508 509 508 508 508 12 

BrasilAM26e 26 3 467 467 467 467 467 467 467 467 13 

BrasilMG30e 30 4 529 529 529 529 548 532 544 544 26 

BrasilSP32e 32 4 588 588 588 588 593 593 593 601 27 

BrasilRS32e 32 4 491 491 491 491 494 493 494 495 24 

BrasilCO40e 40 5 668 668 668 683 678 676 678 722 51 

BrasilNO45e 45 5 829 829 829 848 882 840 887 887 70 

BrasilNE50e 50 5 756 756 756 756 776 763 760 764 70 

BrasilRJ14n 14 2 167 167 167 167 167 167 167 167 2 

BrasilRN16n 16 2 188 188 188 188 191 189 190 190 4 

BrasilPR25n 25 3 226 226 226 227 227 227 227 229 16 

BrasilAM26n 26 3 202 202 202 203 202 202 202 204 16 

BrasilMG30n 30 4 272 271 272 273 279 277 279 282 32 

BrasilSP32n 32 4 254 254 255 265 258 259 259 269 39 

BrasilRS32n 32 4 269 269 269 273 273 271 272 280 40 

BrasilCO40n 40 5 577 576 575 608 585 583 584 618 84 

BrasilNO45n 45 5 547 551 548 598 556 561 562 615 104 

BrasilNE50n 50 5 625 618 620 638 639 629 635 658 147 

 
 

A coluna Mínimos da Tabela 48 mostra um panorama equilibrado 
nos melhores resultados do experimento comparativo em 17, 18, 16 e 10 
instâncias para os algoritmos TA1, TA2, T3 e T4, respectivamente. A coluna 
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Médias, porém já mostra um desequilíbrio de resultados, com 10, 17, 9 e 5 
instâncias com melhores médias na execução dos algoritmos TA1, TA2, T3 e 
T4, respectivamente. Aponta uma superioridade de melhores soluções 
produzidas pelo algoritmo TA2. Outras configurações foram testadas de menor 
relevância em resultados obtidos. 

O experimento demonstrou que o algoritmo transgenético sem uma 
organização de estágios de evolução possui desempenho inferior àquele que 
possui esta organização evolutiva. O teste também indica que a configuração 
de estágios de evolução do algoritmo transgenético TA2 mostrou ser a mais 
eficiente entre todas as outras testadas. Outra constatação importante é que 
um dos fatores de sucesso do transgenético é a combinação e cooperação dos 
diversos agentes do processo, isto demonstrado pela configuração de estágios 
do algoritmo mais eficiente.  

 

10.3.3 Testes com o Agente Extracelular do TA2 

Compartilhando de uma comparação mais justa entre os algoritmos 
memético e transgenético desenvolvidos, ambos se beneficiam de soluções 
exatas geradas pelo Concorde TSP Solver que retornam a solução ótima 
quando o percurso é realizado com apenas um carro, gerando assim nCar 
soluções que são utilizadas pelo memético como membros da população de 
indivíduos e pelo transgenético no repositório do hospedeiro. 

Partes destas soluções, chamadas informações obtidas a priori pelo 
transgenético, são utilizadas pelo agente plasmídio durante o processo 
evolucionário. Para verificar sua relevância no processo, experimentaram-se 
mais duas versões do algoritmo transgenético as quais foram submetidas à 
bancada de testes. 

A primeira versão deste experimento, chamada T5a, extingue o 
agente transgenético plasmídio que manipula informações extracelulares, 
preservando apenas o plasmídio que busca informações a posteriori, ou seja, 
as soluções campeãs obtidas ao longo do processo evolucionário. Nesta 
versão de teste, portanto, as soluções ótimas obtidas pelo Concorde TSP 
Solver não são utilizadas no processo, restando apenas no repositório do 
hospedeiro as soluções campeãs selecionadas ao final de cada geração 
transgenética. 

O algoritmo foi submetido a 30 execuções em cada uma das 40 
instâncias da amostra CaRSLIB utilizada neste trabalho.  

A Tabela 49 mostra o resumo dos resultados obtidos pelo T5a em 
comparação com os resultados do algoritmo transgenético TA2. O tempo de 
parada foi definido pela média das execuções do algoritmo TA2. 
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Tabela 49 – Resumo dos resultados da comparação do TA2 e T5a 

TA2 x T5a 
  Resultados* Taillard 

Tempo Venceu Empate Perdeu 1º 2º 

U-Test TA2 18 21 1  1 0 

Mínimos TA2 20 20 0  1 0 

Médias TA2 37 0 3  1 0 

* O primeiro em relação ao segundo 

 

Os resultados do teste comparativo entre o transgenético TA2 e o 
mesmo algoritmo sem o plasmídio extracelular (T5a) mostram na Tabela 49 
que com a ausência do agente e das informações obtidas a priori o algoritmo 
perde desempenho em relação ao original. 

Em prosseguimento ao experimento, o algoritmo T5a é comparado 
ao algoritmo memético MA2. A Tabela 50 e Tabela 51 mostram os resultados 
comparativos da versão T5a com a versão do melhor algoritmo memético 
(MA2), levando em conta o tempo de processamento fixado do algoritmo TA2. 

Estas tabelas mostram o nome da instância (Nome), o número de 
cidades (Cid), o número de carros disponíveis (Car), a melhor solução 
encontrada por um dos dois algoritmos nestes grupos de experimentos 
comparativos é mostrada na coluna (#Camp), a média das soluções 
encontradas pelo algoritmo neste experimento (Média), a melhor solução 
(Melhor), o número de vezes (Freq) que a melhor solução reportada na coluna 
#Camp foi encontrada por cada algoritmo e o tempo de processamento em 
segundos (T). 

O teste estatístico não paramétrico Mann-Whitney, também 
conhecido como U-test (CONOVER, 2001) é aplicado aos resultados obtidos 
em cada instância. O p-valor obtido nos testes estatísticos é mostrado na 
coluna p-valor das Tabela 50 e Tabela 51. Considerando um nível de 
significância de 0,05, os p-valores menores do que 0,05 indicam que T5a 
possui performance significativamente melhor do que o MA2, em contrapartida, 
uma melhor desempenho do MA2 sobre o T5a é indicada com p-valores 
maiores do que 0,95. 

A Tabela 50 e Tabela 51, referentes aos resultados obtidos no 
experimento com o tempo de execução determinado pelo transgenético TA2, 
mostram que existem diferenças significativas em 18 instâncias Euclidianas e 
em 20 instâncias não-Euclidianas, quando o nível de significância 0,05 é 
considerado. 

Da análise destes resultados observa-se que os p-valores da Tabela 
50 indicam que o algoritmo T5a possui desempenho superior do que o MA2 em 
14 das 18 instâncias Euclidianas que possuem diferença significativa, enquanto 
que o MA2 vence em 4 de 18.  
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Tabela 50 – Resultados comparativo MA2 com TA sem plasmídio extracelular para as 
instancias Euclidianas  

INSTÂNCIAS T5a MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 294 295 294 26 294 294 30 1 0,98 

BrasilRN16e 16 2 375 379 375 24 375 375 30 1 1 

BrasilPR25e 25 3 508 509 508 19 520 509 0 12 0 

BrasilAM26e 26 3 467 467 467 29 494 485 0 13 0 

BrasilMG30e 30 4 529 537 529 2 558 530 0 26 0 

BrasilSP32e 32 4 588 596 588 8 613 588 1 27 0 

BrasilRS32e 32 4 491 493 491 14 533 515 0 24 0 

BrasilCO40e 40 5 668 679 668 5 775 723 0 51 0 

BrasilNO45e 45 5 829 862 829 4 883 848 0 70 0 

BrasilNE50e 50 5 756 786 756 5 857 797 0 70 0 

Betim100e 100 3 1394 1433 1394 1 1423 1398 0 348 0,85 

Vitoria100e 100 5 1381 1493 1382 0 1527 1381 2 382 0,02 

PortoVelho200e 200 3 2393 2501 2393 1 2413 2413 0 3165 1 

Cuiaba200e 200 3 2328 2458 2328 1 2502 2488 0 3039 0 

Belem300e 300 4 3012 3287 3075 0 3535 3012 2 9649 0 

berlin52eA 52 3 8948 9010 8948 12 9015 8948 13 59 0,46 

eil76eB 76 4 1717 1783 1717 1 1925 1817 0 420 0 

rat99eB 99 5 3137 3214 3137 1 3304 3282 0 616 0 

rd100eB 100 4 9935 10196 9935 1 9950 9942 0 309 1 

st70eB 70 4 1786 1860 1786 1 1958 1903 0 310 0 

 

A mesma conclusão é tirada dos dados provenientes da Tabela 51 
referente às instâncias não-Euclidianas, onde a coluna p-valor demonstra o 
melhor desempenho do T5a também em 18 instâncias, enquanto que o MA2 
apresenta melhor resultado em 2 de 20.  

A Tabela 50 e Tabela 51 também resumem os resultados em 
relação aos valores médios e melhores resultados quando os algoritmos são 
executados segundo o tempo demandado pelo algoritmo transgenético. Da 
análise dos resultados médios observa-se que os p-valores indicam um total de 
33 resultados favoráveis ao algoritmo T5a contra 7 resultados favoráveis ao 
algoritmo MA2.  
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Tabela 51 – Resultados comparativo MA2 com TA sem plasmídio extracelular para as 
instancias não-Euclidianas 

INSTÂNCIAS T5a MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 167 168 167 9 167 167 16 2 0,99 

BrasilRN16n 16 2 188 191 188 5 189 188 12 4 1 

BrasilPR25n 25 3 226 229 226 2 232 228 0 16 0 

BrasilAM26n 26 3 202 203 202 5 212 207 0 16 0 

BrasilMG30n 30 4 271 278 271 1 292 282 0 32 0 

BrasilSP32n 32 4 254 260 254 4 275 260 0 39 0 

BrasilRS32n 32 4 269 271 269 7 296 273 0 40 0 

BrasilCO40n 40 5 576 581 576 1 642 615 0 84 0 

BrasilNO45n 45 5 552 558 552 1 652 611 0 104 0 

BrasilNE50n 50 5 620 630 620 2 733 697 0 147 0 

Londrina100n 100 3 1189 1207 1189 1 1306 1268 0 1107 0 

Osasco100n 100 4 998 1008 998 2 1219 1087 0 999 0 

Aracaju200n 200 3 1957 1985 1957 1 2337 2185 0 7349 0 

Teresina200n 200 5 1431 1469 1431 1 2147 1993 0 8884 0 

Curitiba300n 300 5 2227 2273 2227 1 3520 3291 0 37391 0 

berlin52nA 52 3 1332 1356 1332 1 1413 1371 0 181 0 

ch130n 130 5 1709 1745 1709 1 2516 2244 0 2831 0 

d198n 198 4 3201 3259 3201 1 4379 3942 0 11993 0 

kroB150n 150 3 2993 3023 2993 1 3555 3315 0 4472 0 

rd100nB 100 4 1415 1443 1415 1 1748 1637 0 1251 0 

 

Aplicando-se o teste de proporções de Taillard et al. (2008) com o 
alvo de sucesso centrado na média, obtém-se um p-valor igual a 1 para a 
hipótese de que o algoritmo transgenético T5a é estatisticamente superior ao 
algoritmo memético MA2.  

Para o caso do número de melhores soluções encontradas verifica-
se, ao todo, 38 resultados mínimos do T5a e 8 mínimos do MA2, sustentando-
se novamente a hipótese da superioridade estatística do algoritmo 
transgenético T5a. 

O experimento comprova que a ausência do agente plasmídio com 
informações extracelulares provocou uma queda de desempenho no algoritmo 
transgenético, conforme Tabela 49. Porém esta diminuição de performance não 
foi suficiente para ser suplantado pelo algoritmo memético MA2. O teste 
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estatístico comprovou a superioridade do transgenético mesmo sem a atuação 
deste agente. 

 

A segunda versão deste experimento, chamada T5b é uma variação 
de T5a onde no lugar do plasmídio extracelular extinto foi criado um novo 
agente plasmídio recombinado. A função deste agente, cada vez que é 
acionado, é de gerar uma nova solução pelo método construtivo de geração da 
população inicial e a partir desta solução agir exatamente como o plasmídio 
convencional. Portanto, no plasmídio recombinado a cadeia de informação é 
retirada da solução gerada pelo construtivo, enquanto que o plasmídio 
convencional retira a cadeia das soluções ótimas geradas pelo Concorde TSP 
Solver. 

A segunda versão do algoritmo (T5b) foi submetido a 30 execuções 
em cada uma das 40 instâncias da amostra CaRSLIB utilizada neste trabalho.  

A Tabela 52 mostra o resumo dos resultados obtidos pelo T5b em 
comparação com os resultados do algoritmo transgenético TA2. O tempo de 
parada foi definido pela média das execuções do algoritmo TA2. 

 

Tabela 52 – Resumo dos resultados da comparação do TA2 e T5b 

TA2 x T5b 
  Resultados* Taillard 

Tempo Venceu Empate Perdeu 1º 2º 

U-Test TA2 6 31 3 0,97 0,03  

Mínimos TA2 17 23 0 1 0 

Médias TA2 32 3 5 1 0 

* O primeiro em relação ao segundo 

 

Os resultados do teste comparativo entre o transgenético TA2 e o 
algoritmo com o plasmídio recombinado (T5b) mostram na Tabela 52 que 
mesmo com a substituição do plastídio extracelular pelo plasmídio 
recombinado, o algoritmo se aproxima, porém perde desempenho em relação 
ao original. 

Em prosseguimento ao experimento, o algoritmo T5b é comparado 
ao algoritmo memético MA2. A Tabela 53 e Tabela 54 mostram os resultados 
comparativos da versão T5b com a versão do melhor algoritmo memético 
(MA2), levando em conta o tempo de processamento fixado do algoritmo TA2. 

Estas tabelas mostram o nome da instância (Nome), o número de 
cidades (Cid), o número de carros disponíveis (Car), a melhor solução 
encontrada por um dos dois algoritmos nestes grupos de experimentos 
comparativos é mostrada na coluna (#Camp), a média das soluções 
encontradas pelo algoritmo neste experimento (Média), a melhor solução 
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(Melhor), o número de vezes (Freq) que a melhor solução reportada na coluna 
#Camp foi encontrada por cada algoritmo e o tempo de processamento em 
segundos (T). 

O teste estatístico não paramétrico Mann-Whitney, também 
conhecido como U-test (CONOVER, 2001) é aplicado aos resultados obtidos 
em cada instância. O p-valor obtido nos testes estatísticos é mostrado na 
coluna p-valor da Tabela 53 e Tabela 54. Considerando um nível de 
significância de 0.05, os p-valores menores do que 0,05 indicam que T5b 
possui performance significativamente melhor do que o MA2, em contrapartida, 
uma melhor desempenho do MA2 sobre o T5b é indicada com p-valores 
maiores do que 0,95. 

 

Tabela 53 – Resultados comparativo MA2 com TA com plasmídio recombinado para as 
instancias Euclidianas  

INSTÂNCIAS T5b MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14e 14 2 294 294 294 30 294 294 30 1 - 

BrasilRN16e 16 2 375 375 375 30 375 375 30 1 - 

BrasilPR25e 25 3 508 508 508 29 520 509 0 12 0 

BrasilAM26e 26 3 467 467 467 29 494 485 0 13 0 

BrasilMG30e 30 4 529 534 529 4 558 530 0 26 0 

BrasilSP32e 32 4 588 594 588 6 613 588 1 27 0 

BrasilRS32e 32 4 491 492 491 24 533 515 0 24 0 

BrasilCO40e 40 5 668 677 668 8 775 723 0 51 0 

BrasilNO45e 45 5 829 843 829 11 883 848 0 70 0 

BrasilNE50e 50 5 756 764 756 11 857 797 0 70 0 

Betim100e 100 3 1398 1417 1398 2 1423 1398 1 348 0 

Vitoria100e 100 5 1354 1364 1354 9 1527 1381 0 382 0,07 

PortoVelho200e 200 3 2315 2379 2315 1 2413 2413 0 3165 0 

Cuiaba200e 200 3 2353 2470 2353 1 2502 2488 0 3039 0 

Belem300e 300 4 2987 3031 2987 1 3535 3012 0 9649 0 

berlin52eA 52 3 8948 8967 8948 22 9015 8948 13 59 0 

eil76eB 76 4 1714 1781 1714 1 1925 1817 0 420 0 

rat99eB 99 5 3066 3186 3066 1 3304 3282 0 616 0 

rd100eB 100 4 9933 9971 9933 7 9950 9942 0 309 0,19 

st70eB 70 4 1787 1860 1787 1 1958 1903 0 310 0 
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A Tabela 53 e Tabela 54, referentes aos resultados obtidos no 
experimento com o tempo de execução determinado pelo transgenético TA2, 
mostram que existem diferenças significativas em 16 instâncias Euclidianas e 
em 19 instâncias não-Euclidianas, quando o nível de significância 0,05 é 
considerado. 

Da análise destes resultados observa-se que os p-valores da Tabela 
53 indicam que o algoritmo T5b possui desempenho superior do que o MA2 em 
16 das 16 instâncias Euclidianas que possuem diferença significativa, enquanto 
que o MA2 não vence em nenhuma instância.  

 

Tabela 54 – Resultados comparativo MA2 com TA com plasmídio recombinado para as 
instancias não-Euclidianas 

INSTÂNCIAS T5b MA2 

T(s) 
p-

valor Nome Cid Car #Camp Média Melhor Freq Média Melhor Freq 

BrasilRJ14n 14 2 167 167 167 30 167 167 16 2 0 

BrasilRN16n 16 2 188 189 188 16 189 188 12 4 0,5 

BrasilPR25n 25 3 226 228 226 7 232 228 0 16 0 

BrasilAM26n 26 3 202 203 202 4 212 207 0 16 0 

BrasilMG30n 30 4 271 278 271 1 292 282 0 32 0 

BrasilSP32n 32 4 254 259 254 1 275 260 0 39 0 

BrasilRS32n 32 4 269 271 269 12 296 273 0 40 0 

BrasilCO40n 40 5 576 581 576 1 642 615 0 84 0 

BrasilNO45n 45 5 551 558 551 2 652 611 0 104 0 

BrasilNE50n 50 5 619 629 619 1 733 697 0 147 0 

Londrina100n 100 3 1189 1202 1189 2 1306 1268 0 1107 0 

Osasco100n 100 4 993 1006 993 1 1219 1087 0 999 0 

Aracaju200n 200 3 1966 1990 1966 1 2337 2185 0 7349 0 

Teresina200n 200 5 1423 1467 1423 1 2147 1993 0 8884 0 

Curitiba300n 300 5 2240 2281 2240 1 3520 3291 0 37391 0 

berlin52nA 52 3 1328 1351 1328 1 1413 1371 0 181 0 

ch130n 130 5 1706 1738 1706 1 2516 2244 0 2831 0 

d198n 198 4 3207 3253 3207 1 4379 3942 0 11993 0 

kroB150n 150 3 2983 3020 2983 1 3555 3315 0 4472 0 

rd100nB 100 4 1421 1442 1421 1 1748 1637 0 1251 0 

 

Uma conclusão similar é tirada dos dados provenientes da Tabela 54 
referente às instâncias não-Euclidianas, onde a coluna p-valor demonstra o 
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melhor desempenho do T5b nas 19 instâncias, enquanto que o MA2 não 
apresenta melhor resultado nenhuma instância.  

A Tabela 53 e Tabela 54 também resumem os resultados em 
relação aos valores médios e melhores resultados quando os algoritmos são 
executados segundo o tempo demandado pelo algoritmo transgenético. Da 
análise dos resultados médios observa-se que os p-valores indicam um total de 
39 resultados favoráveis ao algoritmo T5a contra 5 resultados favoráveis ao 
algoritmo MA2.  

Aplicando-se o teste de proporções de Taillard et al. (2008) com o 
alvo de sucesso centrado na média, obtém-se um nível de confiança de 100% 
para a hipótese de que o algoritmo transgenético T5b é estatisticamente 
superior ao algoritmo memético MA2.  

Para o caso do número de melhores soluções encontradas verifica-
se, ao todo, 40 resultados mínimos do T5b e 7 mínimos do MA2, sustentando-
se novamente a hipótese da superioridade estatística do algoritmo 
transgenético T5b. 

O experimento comprova que a substituição do agente plasmídio 
com informações extracelulares para um plasmídio recombinado provocou uma 
queda de desempenho no algoritmo transgenético, conforme mostra Tabela 52. 
Porém, esta diminuição de performance não foi suficiente para ser suplantado 
pelo algoritmo memético MA2. O teste estatístico comprovou a superioridade 
do transgenético mesmo com um agente alternativo. 

 

10.4 Conclusão 

Este capítulo apresentou uma série de testes realizados para 
ratificar os resultados comparativos entre os dois algoritmos de melhor 
desempenho apresentados neste trabalho, a saber, o algoritmo memético MA2 
apresentado no capítulo 7 e o algoritmo transgenético TA2 apresentado no 
capítulo 9. 

Iniciando com o foco no algoritmo memético MA2, as curvas dos 
gráficos ilustrando os resultados dos testes adicionais referentes à regulagem 
do algoritmo, mostraram os valores de solução obtidos ao longo do tempo de 
processamento do algoritmo memético e indicam uma boa regulagem do 
algoritmo. 

Dois testes foram realizados com a intenção de prover ao algoritmo 
memético mais poder de diversificação, visto que comprovadamente o 
algoritmo fica preso a mínimos locais. Para igualar ao transgenético, foi 
desenvolvido no memético um contador de gerações sem melhoria de solução 
vinculado a cada indivíduo e um procedimento que substitui o indivíduo caso 
não apresente esta melhoria. Em um segundo teste foi usado junto ao 
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memético este mesmo recurso aliado a uma taxa menor de mutação, dando 
assim mais chance de diversificação ao algoritmo. 

Os resultados dos dois experimentos mostraram que as 
modificações não fizeram uma diferença significativa em comparação com os 
resultados do algoritmo memético MA2. E mesmo uma terceira opção de 
composição dos melhores resultados dos dois testes não foi suficiente para 
prover uma diferença significativa no algoritmo, indicando assim que esta 
estratégia de diversificação usada pelo transgenético não é o motivo de sua 
superioridade em relação ao memético. 

Com o foco no transgenético, foram realizados também testes 
adicionais. Em primeiro lugar, um experimento para verificar se o processo de 
aperfeiçoamento lamarckiano do memético é fator de desvantagem para o 
transgenético. No teste, o algoritmo transgenético recebe no início do processo 
a população gerada, submetida à busca local e exportada do algoritmo 
memético. 

Os resultados comprovaram que o algoritmo transgenético atinge o 
mesmo sucesso no final do processo em todas as instâncias testadas, 
chegando inclusive a melhores resultados com a estratégia híbrida utilizada em 
alguns casos. 

Outros testes importantes foram realizados com respeito à 
configuração dos estágios de evolução do transgenético. Quatro versões 
diferentes de configuração foram implementadas e apresentadas, incluindo 
uma versão que exclui os estágios evolutivos.  

O experimento demonstrou que o algoritmo transgenético sem uma 
organização de estágios de evolução possui desempenho inferior àquele que 
possui esta organização evolutiva. O teste também indica que a configuração 
de estágios de evolução do algoritmo transgenético TA2 mostrou ser a mais 
eficiente entre todas as outras testadas. Outra constatação importante é que 
um dos fatores de sucesso do transgenético é a combinação e cooperação dos 
diversos agentes do processo, isto demonstrado pela configuração de estágios 
evolutivos do algoritmo mais eficiente. 

Enfim, foi realizada uma bateria de testes para validar o papel do 
agente plasmídio extracelular na evolução transgenética. Duas versões do 
algoritmo transgenético foram propostas, a primeira excluindo este agente e a 
segunda substituindo-o por um agente plasmídio recombinado. Os 
experimentos serviram para comparar a qualidade de solução gerada por estas 
versões diante da versão original do transgenético TA2 e também diante da 
melhor versão do memético MA2. 

Os resultados dos experimentos com as duas versões 
demonstraram que as modificações provocaram uma queda de desempenho 
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no algoritmo transgenético, porém esta diminuição de performance não foi 
suficiente para ser superada pelo algoritmo memético MA2.  

Os testes adicionais comparativos entre as melhores versões dos 
algoritmos memético (MA2) e transgenético (TA2) realizados e descritos neste 
capítulo, bem como os resultados e testes estatísticos realizados serviram para 
ratificar os experimentos realizados na seção 9.6.4 e comprovar a 
superioridade do algoritmo transgenético sobre o algoritmo memético. 

 

 

  



203 
 

 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

11.1 Introdução 

O Problema do Caixeiro Viajante tem sido objeto de estudos de 
muitos pesquisadores no mundo inteiro. O modelo faz uma representação 
simplificada de uma realidade que tem sido aplicada a muitas situações 
práticas e teóricas. Através dele experimentações têm sido avaliadas e 
testadas antes de efetivamente implementadas, explicando-se fenômenos com 
alto grau de precisão. 

O presente trabalho apresentou um novo modelo teórico aplicado à 
área de otimização combinatória, uma variante ainda não descrita na literatura 
do clássico Problema do Caixeiro Viajante (PCV). A metáfora apresentada do 
Problema do Caixeiro Alugador (CaRS) também poderá servir de modelo a 
inúmeras aplicações práticas e teóricas, auxiliando nos processos de decisão e 
trazendo economia de recursos e experiência através da experimentação antes 
de sua efetiva implementação. 

O problema do caixeiro alugador pode representar um modelo de 
otimização importante no ataque de situações típicas do processo de aluguel 
de carros, hoje um segmento de significativa importância econômica na 
engenharia de transportes.  

A presente pesquisa apresenta o CaRS que pode admitir várias 
situações específicas. Este trabalho propõe soluções para uma de suas 
variantes, a saber, o caso particular do Problema do Caixeiro Alugador em que 
é possível alugar todos os carros em todas as cidades (do subtipo Total), todos 
os carros podem ser entregues em qualquer cidade (do subtipo Irrestrito), um 
mesmo tipo de carro só pode ser alugado uma vez no tour do caixeiro (do 
subtipo Sem Repetição), os custos de devolução dos carros não guardam 
correlação com a topologia do problema (do subtipo Livre) e as distâncias 
simétricas entre mesmos vértices (do subtipo Simétrico) e quando o grafo do 
problema for completo (do subtipo Completo). 

O presente estudo realizou uma pesquisa na literatura da área onde 
foram identificados alguns poucos trabalhos relacionados ao aluguel de carros, 
não encontrando nenhum trabalho específico sobre o assunto sob a dimensão 
do cliente que aluga, evidenciando assim uma área ainda pouco explorada por 
pesquisadores e carente de estudos e modelos. 

O presente trabalho descreveu o problema geral e o exemplificou, 
caracterizando igualmente algumas variantes associadas. Uma análise geral da 
complexidade desse problema combinatório também foi esboçada, visando 
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justificar sua classificação na classe NP-difícil. Através destas ações trabalhou-
se no objetivo estabelecido de formular e formalizar um modelo para o 
problema. Um algoritmo exato foi desenvolvido para solução do problema. 

Um banco de instâncias para o problema foi sugerido e construído, 
descrevendo-se a metodologia de sua constituição. O banco é constituído de 
instâncias Euclidianas e não-Euclidianas e foi submetido a vários testes de 
validação provando sua integridade. Através destas ações atinge-se o objetivo 
proposto de criação de um banco de instâncias para validação dos algoritmos 
de solução do problema. 

O problema proposto também foi objeto de um estudo algorítmico 
experimental baseado na aplicação de seis metaheurísticas de solução e foram 
apresentados resultados computacionais do teste de desempenho desses 
algoritmos sobre amostras de 40 e 60 diferentes instâncias do banco criado.  

Por se tratar de um projeto de algoritmos experimentais de uma 
forma geral foram desenvolvidos experimentos para a obtenção de dados 
estatísticos. O desempenho dos algoritmos foi avaliado de forma estatística. Os 
parâmetros foram otimizados com base em uma amostra do banco de 
instâncias.  

O presente trabalho alcança plenamente seu objetivo ao mostrar que 
um novo problema é apresentado para o estado da arte e que algoritmos 
propostos para sua solução demonstram ser eficientes e competitivos com os 
melhores do estado da arte. 

Em relação ao novo problema, parte dessa demonstração foi a 
submissão de diversos artigos à comunidade científica a fim de reclamar 
publicamente o fato de ser um modelo inédito, ouvir o retorno dos revisores, 
validar e aperfeiçoar o modelo. 

Em relação ao método de solução proposto para o novo problema, o 
presente trabalho monstra um esforço no sentido de provar que, a constelação 
de algoritmos inovadores criados e adaptados do que existe, serviram para 
criar uma base de desempenho para ancorar, isto é, ser utilizado como padrão 
de medida para o algoritmo de melhor desempenho na solução do novo 
problema. Isto é o que denominamos um estudo algoritmico do problema. 

 

11.2 Conclusão do Trabalho de Pesquisa 

A presente tese atacou a solução algorítmica de um modelo de 
otimização combinatória que é inovador. Consequentemente, lidou com o 
desafio de criar os primeiros algoritmos experimentais especializados em sua 
solução e garantir, de alguma forma, que esses algoritmos desenvolvidos 
seriam propostas que representariam aplicações e adaptações do melhor do 
estado da arte em programação heurística.  
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Este trabalho de pesquisa atuou também com o esclarecimento do 
posicionamento desse problema frente aos demais existentes na literatura 
demonstrando que, na verdade, o novo problema pertence a uma nova classe 
de problemas de roteamento. Dessa nova classe são descritas seis variantes.  

Em mais detalhes, as contribuições da pesquisa podem ser 
resumidas como segue: 

A pesquisa desenvolve, no que conhece seu autor, o primeiro estudo 
algorítmico para a solução do problema do caixeiro alugador. Adicionalmente 
propõe seis novas variantes para esse problema.  

A primeira contribuição da pesquisa diz respeito à comprovação do 
fato de que o modelo é novo na literatura. No processo fica evidenciado que a 
literatura é pobre também em modelos de otimização voltados à minimização 
dos custos dos clientes de veículos de aluguel. O maior esforço de pesquisa se 
concentra na minimização dos custos de compra ou operação das frotas de 
veículos de aluguel.  

No desenvolvimento da tese propriamente dita a primeira 
contribuição diz respeito à organização de um banco de casos teste com 200 
instâncias. Foram criados 2 conjuntos de instâncias com 3 grupos cada, de 
forma a mobiliar o banco de casos testes com diferentes características e 
permitir seu emprego no teste de eficiência dos algoritmos desenvolvidos.  

Para viabilizar a possibilidade de desenvolvimento de algoritmos 
metaheurísticos foram examinadas diversas vizinhanças para o problema e 
selecionadas as três que apresentaram os melhores resultados no 
encaminhamento da busca local.  

A tese desenvolve vários algoritmos experimentais. O primeiro é um 
algoritmo GRASP baseado em um procedimento construtivo inovador, que 
adapta, especificamente para esse problema, o método geral da primeira fase 
do GRASP. Por outro lado, a fase de busca local utiliza as vizinhanças criadas 
na pesquisa. 

A tese desenvolve uma heurística em vizinhança decrescente (VND) 
e um algoritmo evolucionário de base lamarckiana (ou algoritmo memético) 
para confrontarem o desempenho obtido com o algoritmo GRASP inicialmente 
desenvolvido. No desenvolvimento desses algoritmos várias inovações são 
realizadas de forma a torná-los competitivos frente ao primeiro algoritmo 
desenvolvido. No caso do algoritmo Memético, por exemplo, a tese propõe um 
operador de recombinação específico para o problema. 

A tese desenvolve cinco diferentes tipos de algoritmos em colônia de 
formigas para confrontar o desempenho dos algoritmos VND e Memético. A 
construção de uma solução viável para esse problema enfrenta quatro 
diferentes tipos de decisão a considerar: (a) O número de carros na solução; 
(b) A sequência dos carros a serem utilizados; (c) As cidades de troca dos 
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carros; (d) O caminho realizado pelos carros entre a cidade início e a de 
término de cada um dos trechos de rota. A deposição do feromônio das 
formigas não é tarefa trivial.  

Considerando as decisões possíveis, as formigas podem cooperar 
pelo menos em relação às três últimas decisões, de modo que o depósito de 
feromônio pode ocorrer ou sobre as arestas do grafo ou sobre os vértices do 
grafo ou ainda marcando a sequência de carros testada. A tese logra 
determinar, dentre os muitos possíveis esquemas de deposição de feromônios, 
um esquema capaz de guiar a construção de eficientes algoritmos em colônia 
de formigas para o problema. O desempenho dos algoritmos em colônia de 
formigas é comparado com o desempenho dos algoritmos em VND e Memético, 
concluindo-se pela superioridade do Algoritmo Memético. 

A tese desenvolve um algoritmo evolucionário da classe 
transgenética para confrontar a eficiência dos algoritmos anteriormente 
desenvolvidos. No processo de construção desse algoritmo diversas inovações 
são introduzidas de forma a tornar possível programar os agentes 
transgenéticos e regular o processo evolucionário. 

A tese realiza um experimento computacional aprofundado de modo 
a comparar o desempenho dos dois melhores algoritmos desenvolvidos: 
Algoritmo Memético e Algoritmo Transgenético. Nesses algoritmos os 
procedimentos associados à busca local são organizados tendo por base as 
vizinhanças definidas inicialmente, isolando-se o efeito da busca local dentro 
do processo evolucionário. Conclui-se pela vantagem do Algoritmo 
Transgenético em todos os conjuntos de instâncias.  

A constelação de algoritmos desenvolvidos, bem como o sistemático 
teste de desempenho desses algoritmos, contribui para disponibilização de um 
algoritmo de solução competitivo para o novo problema. 

O experimento realizado contribui também para a identificação de 
técnicas que possam superar os obstáculos que serão encontrados no 
desenvolvimento de novos algoritmos experimentais especializados no 
problema. 

Finalmente, o estudo experimental descortina possibilidades para 
encaminhar o processo da solução algorítmica das diversas variantes do 
problema, todas ainda não atacadas na literatura, uma vez que trata das 
dificuldades de constituir algoritmos construtivos que acomodem com eficácia e 
eficiência as quatro decisões a considerar no problema. 

  



207 
 

11.3 Sugestões deTrabalhos Futuros 

Em se tratando de um novo problema na literatura e das inovações 
apresentadas no presente trabalho, abre-se um amplo espectro de pesquisa, 
como por exemplo, as seguintes sugestões de trabalhos futuros: 

1. Desenvolver algoritmos segundo outras classes de metaheurísticas para 
a solução do CaRS; 

2. Aperfeiçoar o ataque de vetores transgenético no sentido da redução de 
seu tempo de execução; 

3. Estender o desenvolvimento de algoritmos para as outras cinco 
variações do problema; 

4. Aperfeiçoar o processo de evolução transgenética utilizando mais de um 
hospedeiro. Nessa hipótese cada hospedeiro poderia privilegiar o uso de 
um determinado carro na rota; 

5. Desenvolver e testar um novo agente denominado Integron. A proposta 
desse agente é simular seu homônimo natural que possui um “deck de 
memória” que dirige e restringe os pontos em que a manipulação do 
DNA é realizada. Inicialmente o deck de memória seria responsável por 
fixar os pontos em que os carros são trocados. 

 

11.4 Produção Científica Associada à Pesquisa 

A presente pesquisa, até o momento da edição do atual texto, 
resultou nos seguintes trabalhos publicados: 

Os experimentos e resultados relativos à comparação entre a 
primeira versão do híbrido GVND1 e a primeira versão do algoritmo memético 
MA1, apresentados no capítulo 7, foram objeto de publicação e apresentação 
no congresso nacional 42º SBPO (Simpósio Brasileiro de Pesquisa 
Operacional) em Bento Gonçalves com o título: The Car Renter Salesman 
Problem: An Algorithmic Study (ASCONAVIETA et al., 2010) e publicação 
internacional no capítulo A Memetic Algorithm for the Car Renter Salesman 
Problem do livro Evolutionary Algorithms (GOLDBARG et al., 2011). 

Os demais experimentos e resultados apresentados no capítulo 7 
foram objeto de publicação no periódico internacional Memetic Computing, com 
o título Memetic Algorithm for the Traveling Car Renter Problem: An 
Experimental Investigation (GOLDBARG et al., 2012). 

Os experimentos referentes à comparação do algoritmo Colônia de 
Formigas com o Algoritmo Memético e os respectivos resultados apresentados 
no capítulo 8 foram objeto de publicação de resumo e apresentação no 
congresso internacional ALIO-INFORMS em Buenos Aires, com o título The 
Traveling Salesman Car Rental Problem: An Algorithmic Study 
(ASCONAVIETA et al., 2010). 
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Os experimentos e resultados relativos à comparação entre o 
algoritmo Memético (MA2) e a primeira versão do algoritmo Transgenético 
(TA1), apresentados no capítulo 10, foram objeto de publicação nacional no 
capítulo Algoritmos Evolucionários na Solução do Problema do Caixeiro 
Alugador do livro Computação Evolucionária em Problemas de Engenharia 
(GOLDBARG et al. 2011). 

Os experimentos e resultados referentes à comparação entre o 
algoritmo memético (MA2) e a segunda versão do transgenético (TA2) sobre 20 
instâncias Euclidianas, apresentados no capítulo 10, foram objeto de 
publicação e apresentação no congresso internacional IEEE CEC Congress on 
Evolutionary Computation em New Orleans (USA) com o título: Evolutionary 
Algorithm for the Car Renter Salesman (ASCONAVIETA et al., 2011). 
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