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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de propor e avaliar uma variante para o algoritmo de 
colônia de formigas baseando-se no resultado de experimentos executados sobre o 
problema do Passeio do Robô Seletivo (PRS, um novo problema, também proposto neste 
trabalho. São implementadas quatro metaheurísticas, GRASP, VNS, e duas versões do 
Otimização por Colônia de Formigas, e analisados seus resultados executando-os sobre 32 
instâncias criadas no trabalho. As metaheurísticas também tem seu resultado comparado 
com o de um algoritmo exato. Os resultados mostram que o algoritmo implementado 
utilizando a metaheurística GRASP apresenta bons resultados. A versão multi-colônias do 
algoritmo de colônia de formigas, proposta e avaliada no trabalho, apresenta os melhores 
resultados. 
 

Palavras-Chave : Grasp. Vns. Metaheurísticas. 
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ABSTRACT 

 
 

This work seeks to propose and evaluate a change to the Ant Colony Optimization 
based on the results of experiments performed on the problem of Selective Ride Robot 
(PRS, a new problem, also proposed in this paper. Four metaheuristics are implemented, 
GRASP, VNS and two versions of Ant Colony Optimization, and their results are analyzed 
by running the algorithms over 32 instances created during this work. The metaheuristics 
also have their results compared to an exact approach. The results show that the algorithm 
implemented using the GRASP metaheuristic show good results. The version of the multi-
colony ant colony algorithm, proposed and evaluated in this work, shows the best results. 
 
 

Keywords:  Vns. Grasp. Metaheuristics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O problema do Passeio do Robô Seletivo (PRS é um novo modelo de otimização 

combinatória e ainda não se conhece uma abordagem na literatura para tratá-lo por 

metaheurísticas ou algoritmos exatos em trabalhos já publicados. O que se pode encontrar 

são problemas similares, com aplicações desses tipos de algoritmos para solucioná-los, 

como o Traveling Salesman Problem With Profits (FEILLET ; DEJAX ; GENDREAU, 2005) 

Orienteering Problem (VANSTEENWEGEN  ; SOUFFRIAU ; OUDHEUSDEN , 2011) Prize 

Collecting Traveling Salesman Problem (SHI ; WANG ; ZHOU ; LIANG,  2008) Profitable 

Tour Problem e Quota Traveling Salesman Problem (CHAVES et al, 2007). 

De maneira geral, o PRS pode ser entendido como uma variante do Problema do 

Caixeiro Viajante, em que a cada aresta é associado um custo de aresta e a cada vértice 

são associados um bônus de vértice e um custo de vértice. O problema consiste em 

encontrar um caminho sobre o grafo que maximiza o somatório dos bônus do vértices 

visitados e minimiza a soma dos custos de deslocamento (custo de aresta e coleta de 

bônus (custo de vértice daquela rota. 

Apesar de ser nitidamente tratável como um problema de objetivos conflitantes, o 

aumento do bônus e a redução dos custos, o PRS, assim como seus problemas 

semelhantes já citados, pode ser atacado de três formas diferentes, da mesma maneira 

que o Problema do Caixeiro Viajante com Bônus (PCVB) (FEILLET; DEJAX; GENDREAU, 

2005), que tem três formas genéricas de abordagem, dependendo de como os objetivos 

são tratados. Elas são nomeadas e caracterizadas por: 

• Profitable Tour Problem: problema que combina os dois objetivos em uma só função 

objetivo, para encontrar um circuito que minimiza o custo de viagem subtraído do bônus 

coletado. 

• Quota Travelling Salesman Problem: problema mono-objetivo em que a 

maximização do bônus se transforma em restrição com limite inferior e o único objetivo do 

problema é maximizar os custos da solução, de modo que o bônus coletado seja superior 

ao limite mínimo. 

• Orienteering Problem: problema mono-objetivo em que a minimização dos custos se 

transforma em restrição e oúnici objetivo do problema é maximizar o bônus coletado da 

solução sem ultrapassar o custo máximo definido no problema (cmax. 

A aplicabilidade prática do Problema do Passeio do Robô Seletivo se dá em áreas 

semelhantes às dos seus problemas relacionados, normalmente expansão da aplicação do 
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caixeiro viajante, como planejar guia de rotas turísticas e transporte público 

(VANSTEENWEGEN, 2009). Neste problema, o objetivo é encontrar a rota que maximize a 

satisfação do público, levando em conta uma lista de desejos previamente definida, 

mantendo o horário do passeio dentro da disponibilidade dos estabelecimentos, o que pode 

ainda incluir janelas de tempo. A cada ponto turístico é atribuído um custo, o tempo de 

visita, e um bônus, o desejo do público em visitar o local. 

Há aplicações herdadas do Orienteering Problem (OP), como planejar rotas de um 

técnico em manutenção de equipamentos, cujo limite de horas de trabalho por dia não deve 

ser ultrapassado e seus clientes são selecionados de acordo com importância ou urgência 

do serviço (VANSTEENWEGEN; SOUFFRIAU; OUDHEUSDEN, 2011). Outra aplicação é o 

recrutamento de atletas de diferentes clubes, em que os postos de treinamento são 

visitados em um número máximo de dias e a rota de visitas deve ser planejada de acordo 

com o tempo disponível do recrutador e levando em consideração a importância de cada 

clube visitado (VANSTEENWEGEN; SOUFFRIAU; OUDHEUSDEN, 2011) . 

Entretanto, neste problema o objetivo é otimizar a rota de um robô que executa uma 

rota e tarefas, em que o gasto de bateria ao realizar uma tarefa num local está relacionado 

ao custo do vértice, o gasto de bateria durante o deslocamento entre os vértices se traduz 

como custo de aresta e a recompensa ao se realizar uma atividade num vértice está ligada 

ao seu bônus. O objetivo do robô é se deslocar entre os vértices e realizar tarefas neles, 

sendo recompensado em um valor referente ao bônus do vértice por cada atividade 

realizada. Tal tipo de problema pode ser tratado por qualquer uma das três maneiras 

descritas. No presente trabalho, o modelo adotado será o de maximização do bônus 

coletado na rota, sujeito à restrição de custo máximo. 

Por ser uma generalização do Prize Collecting Traveling Salesman Problem (PCTSP 

com custos nulos associados aos vértices, que por sua vez é uma generalização do 

Problema do Caixeiro Viajante em que o bônus é o mesmo para todos os vértices 

(CHAVES; LORENA, 2008), o PRS é também um problema NP-árduo. 

Vários métodos têm sido utilizados para encontrar soluções nas três abordagens 

apresentadas desde a década de 1980 (FEILLET; DEJAX; GENDREAU, 2005). Além de 

métodos exatos (BÉRUBÉ; GENDREAU;POTVIN, 2009), muitas heurísticas e 

metaheurísticas já foram desenvolvidas e aplicadas aos problemas apresentados com 

resultados satisfatórios, o que inclui resultados semelhantes ao de algoritmos exatos. Entre 

as técnicas metaheurísticas mais conhecidas empregadas para problemas similares, há 

Busca Tabu, VNS (ARCHETTI; HERTZ; SPERANZA, 2007), Algoritmos Genéticos 
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(TASGETIREN, 2002), Colônia de Formigas (SHI; WANG;ZHOU; LIANG, 2008) e Nuvem 

de Partículas (SEVKLI;SEVILGEN, 2010). 

 

1.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
 Além dessa introdução, o trabalho conta com mais 5 capítulos. 
 
• O capítulo 2 apresenta os objetivos do trabalho. 

• O capítulo 3 apresenta o problema em geral, discutindo a revisão bibliográfica de 

alguns de seus problemas relacionados. 

• O capítulo 4 fala sobre as metaheurísticas VNS e GRASP, eleitas para comparação 

durante a análise dos resultados obtidos pelo algoritmo proposto no trabalho. 

• O capítulo 5 discorre com mais detalhes a metaheurística Colônia de Formigas e já 

apresenta a nova proposta de metaheurística, variante da Colônia de Formigas. 

• O capítulo 6 mostra os experimentos realizados e seus resultados, desde o 

desenvolvimento das instâncias. 

 

1.2 CONTRIBUIÇÕES 

 

 A dissertação apresentada contribui com a literatura apresentando um novo 

problema, o Passeio do Robô Seletivo, apresentando também a sua modelagem para 

resolução por métodos exatos e mostrando o resultado da aplicação de quatro 

metaheurísticas, GRASP, VNS e duas versões de Colônia de Formigas, a instâncias do 

problema, comparando os resultados obtidos pelas metaheurísticas com os do algoritmo 

exato aplicado. 



16 

 

2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste trabalho são: 

• Apresentar um novo problema, Passeio do Robô Seletivo, uma variante do Problema 

do Caixeiro Viajante, incluindo modelagem para resolução por métodos exatos. 

• Apresentar o resultado da aplicação de quatro metaheurísticas, GRASP, VNS e duas 

versões de Colônia de Formigas, ao problema do trabalho. 

• Proposta de uma variante do algoritmo de Colônia de Formigas, que será aplicada 

ao problema proposto na dissertação. 

 A nova variante do algoritmo de Colônia de Formigas é empreganda ao PRS mono-

objetivo e comparada aos resultados obtidos pela implementação de outras três 

metaheurísticas, GRASP, VNS e Colônia de Formigas clássico. No PRS abordado, o 

objetivo do problema é encontrar uma rota que maximize o bônus total coletado, 

restringindo-a ao limite superior de custo da rota (cmax, o que representa a capacidade 

máxima de bateria do robô. 

 O algoritmo de colônia de formigas experimentado sugere uma modificação sobre o 

clássico criando grupos isolados de busca que tem a sua população, que é definida pelo 

conjunto de formigas em cada grupo, modificada em tempo de execução do algoritmo, 

mantendo-a proporcional à qualidade da solução que encontram, procurando priorizar 

grupos de busca que parecem mais promissores. 

Os bons resultados encontrados ao se utilizar a colônia de formigas não modificada 

aplicada a problemas semelhantes nos trabalhos relacionados motivam o objetivo definido. 
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3  O PROBLEMA DO PASSEIO DO ROBÔ SELETIVO 

 

Ainda não há na literatura uma definição formal para o problema do Passeio do 

Robô Seletivo (PRS. É uma nova proposta, pois não se conhece uma abordagem para 

tratá-lo por metaheurísticas ou algoritmos exatos em trabalhos já publicados. O que se 

pode encontrar são problemas similares, com aplicações desses tipos de algoritmos para 

solucioná-los, como o Traveling Salesman Problem With Profits (FEILLET ; DEJAX ; 

GENDREAU, 2005), Orienteering Problem (VANSTEENWEGEN ; SOUFFRIAU ; 

OUDHEUSDEN , 2011), Prize Collecting Traveling Salesman Problem (SHI ; WANG ; 

ZHOU ; LIANG , 2008), Profitable Tour Problem e Quota Traveling Salesman Problem 

(CHAVES et al., 2007). 

No Problema do Caixeiro Viajante, um vendedor tem o objetivo de minimizar o custo 

da rota que faz para vender a mercadoria em um conjunto de cidades. O Prize-Collecting 

Traveling Salesman Problem (PCTSP envolve caso mais geral, adicionando um peso e 

uma penalidade a cada cidade, e nele o vendedor deve visitar um número suficiente de 

cidades, não necessariamente todas, para criar uma rota mantendo o valor do bônus 

coletado acima de um valor mínimo previamente definido, então o custo total daquela rota é 

calculado pela soma dos pesos das aresta mais as penalidades relacionadas às cidades 

não visitadas. Se as penalidades forem todas iguais a zero, então o problema é reduzido 

ao Quota Traveling Salesman Problem (AUSIELLO ; BONIFACI;  LUIGI, 2008). Neste caso, 

se o valor mínimo de bônus for nulo, ou seja, se não houver a necessidade de visitar 

qualquer cidade, o problema se torna o Profitable Tour Problem (FEILLET ; DEJAX 

E;GENDREAU, 2005). 

O Orienteering Problem (OP difere dos outros problemas relacionados 

principalmente no fato de ter um caminho como solução, não um ciclo. Ele pode ser 

formulado como segue: dados n nós, cada nó i com um bônus Si ≤ 0 associado, em que o 

bônus do nó inicial, definido por 1, e o do nó final, definido por n, são 0, ou seja, S1 = Sn = 

0. Cada nó só pode ser visitado no máximo uma única vez. Uma aresta entre dois nós i e j 

tem um custo cij associado (LIANG ; SMITH, 2006). Então, o objetivo do OP é maximizar o 

bônus de uma rota que contém um subconjunto dos vértices, começando pelo vértice 1 e 

terminando no vértice n, sem violar a restrição de custo máximo cmax (LIANG ; KULTUREL-

KONAK  ; SMITH, 2002). 
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3.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Formalmente, o PRS pode ser definido como segue: considere o grafo G = (V,A em 

que V = {v1, v2, ..., vn} é o conjunto de vértices e A é o conjunto de arestas ou arcos de G. 

Associe a cada vértice vi um benefício, ou bônus, bi e um custo ci; e a cada aresta (vi,vj um 

custo dij. O objetivo geral do problema é encontrar um ciclo em G, que não 

necessariamente passa por todos os seus vértices, otimizando-o de modo a maximizar o 

somatório dos bônus dos seus vértices, mantendo o somatório dos custos dos vértices e 

arestas como restrição com limite superior. Portanto, sua modelagem é definida por: 

��������� ��∈	 
� ⋅ �� (�. �)
��������: (�. �)��∈	�{�} ��� = �� (� = �, �, . . . ,  ) (�. �)

��∈	�{�} ��� = �� (� = �, �, . . . ,  ) (�. !)
��∈	 "�� −��∈	 "�� = �� (� = �, �, . . . ,  ) (�. $)

"�� ⩽ ( − �) ⋅ ��� (∀(�, �) ∈ ') (�. ()
��∈	 )� ⋅ �� +� ��∈	�{�} +���∈	 ⋅ ��� ⩽ ,��� (�. -)

��� ∈ {., �} ∀(�, �) ∈ ' (�. /)�� ∈ {., �} ∀� ∈ 0 (�. 1)

 

O valor da variável Yi define se o vértice i pertence (Yi = 1 ou não pertence (Yi = 0 à 

solução final, a variável Xij define se a aresta entre os vértices i e j pertence (Xij = 1 ou não 

pertence (Xij = 0 à solução final. A variável fij é uma variável auxiliar de fluxo, utilizada na 

modelagem. 

As restrições (3.2 definem que o somatório das arestas que saem de um vértice i é 

igual a 1 se ele estiver na rota e 0 caso contrário. As restrições (3.3 diz que o somatório das 

arestas que chegam no vértice j deve ser igual a 1, se o vértice j estiver na rota, e 0 caso 

contrário. As restrições (3.4 e (3.5 procuram eliminar subrotas, a primeira garante que o 

fluxo que chega e sai de cada vértice i seja igual a 1 se o vértice for visitado ou igual a 0 

em caso contrário, enquanto a segunda assegura que o fluxo máximo de cada vértice é 

igual ao número de vértices menos 1 (n-1, que representa o número máximo de arestas 

numa solução. As restrições (3.6 se refere ao limite superior de custo na rota que uma 

solução para o problema pode ter. As restrições (3.7 e (3.8 são de integralidade das 
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variáveis do problema. 

 

3.2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Por ser um problema novo, ainda não há na literatura trabalhos que abordem o PRS 

através de quaisquer métodos, portanto a análise bibliográfica da literatura foi feita com 

base nos problemas semelhantes, citados anteriormente. Os dois algoritmo exatos mais 

recentes são os abordados por Bérubé e Gendreau e Potvin (2009) que propôs o primeiro 

algoritmo exato para o OP, e Boussier e Feillet e  Gendreau (2007) que tratou o problema 

TSPP em sua forma bi-objetiva. 

 Os trabalhos que lançam mão de abordagens metaheurísticas mais influentes para o 

estudo feito no trabalho foram Chaves e Lorena (2008) que usam VNS e GRASP para criar 

uma nova metaheurística aplicada ao PCTSP; (FEILLET; DEJAX; GENDREAU, 2005), que 

abordam o TSPP através de 5 procedimentos metaheurísticos diferentes; Liang e Smith 

(2006), que implementa um algoritmo Colônia de Formigas e um algoritmo de Busca Tabu 

para o OP; Ribeiro (1997), que propõe heurísticas de construção e de melhorias de 

soluções para o PCTSP; e (SHI ; WANG ; ZHOU ; LIANG, 2008), que propõem uma 

modificação sobre o algoritmo de colônia de formigas clássico para tratar o PCTSP com 

janelas de tempo. 

 O estudo de trabalhos do tipo survey de problemas relacionados ao Problema do 

Robô Seletivo é importante para encontrar motivação, aplicações e direcionamentos de 

pesquisa. 

 

3.2.1 Métodos exatos 

 

3.2.1.1. Bérubé e Gendreau e Potvin (2009) 

 O trabalho de Bérubé e Gendreau e Potvin (2009),. cria um método ε-constraint 

exato para solucionar problemas de otimização combinatória com variáveis inteiras, 

aplicado ao TSPP biobjetivo para encontrar a sua frente de Pareto. No trabalho são 

mostrados os primeiros resultados exatos para essa classe de problema com instâncias de 

no máximo 150 vértices derivadas do problema clássico de roteamento e do problema do 

caixeiro viajante. 

 Por trabalhar com otimização multiobjetivo, alguns conceitos devem ser 

apresentados: 
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• Relação de dominância: seja z = (z1,z2 e z' = (z1',z2' ∈ L (espaço objetivo, diz-se que 

z domina z' se e somente se z1 ≤ z1' e z2 ≤ z2', em que pelo menos uma das desigualdades 

é estrita. 

• Eficiência de Pareto: uma solução x ∈ X (conjunto de soluções viáveis é Pareto 

Eficiente em X se e somente se ∄ x' tal que $f(x > f(x'. 

• Conjunto eficiente: o Conjunto Eficiente E = {x ∈ X: x é Pareto Eficiente em X}. 

• Frente de Pareto: a Frente de Pareto F = {f(x: x ∈ E}. 

 A escolha do método ε-constraint pelos autores é justificada depois da apresentação 

rápida dos 3 métodos mais comuns na literatura: weighted sum scalarization, two-phase 

method e método ε-constraint. O primeiro método é o mais popular entre os pesquisadores, 

funciona resolvendo diferentes subproblemas de objetivo único, combinando os diversos 

objetivos do problema em um só através da escalarização da função com diferentes pesos. 

Essa escalarização dos pesos permite gerar todas as soluções suportadas do problema. 

 O segundo método, two-phase method, surgiu para suprir uma desvantagem do 

primeiro, que é não encontrar soluções não suportadas. Composto por duas fases, a 

primeira aplica o weighted sum scalarization, encontrando as soluções suportadas, 

enquanto a segunda aplica métodos específicos a cada problema para encontrar as 

soluções não suportadas. O método ε-constraint é, segundo os autores, o melhor método 

exato para resolver os problemas multiobjetivos, pois age transformando todos os 

objetivos, a exceção de um, em restrição para resolver uma série de subproblemas 

(chamados problemas ε-constraint. Em teoria, resolver essa série de subproblemas leva a 

Frente de Pareto do problema multi-objetivo. 

 Para problemas com dois objetivos, o método ε-constraint gera os subproblemas 

P1(ε2 e P2(ε1, que são, respectivamente: 345. 67(8),9:;<4=>?: 8 ∈ @,6A(8) ⩽ BA 
  345. 6A(8),9:;<4=>?: 8 ∈ @,67(8) ⩽ B7 
 Os autores apresentam dois teoremas provados para problemas multiobjetivos, 

consequentemente para problemas biobjetivos também: 

• Teorema 1: x* é uma solução eficiente para um problema biobjetivo se e somente se ∃ε2 tal que x* resolve P1(ε2 ou ∃ε1 tal que x* resolve P2(ε1. 

• Teorema 2: Se x* resolve P2(ε1 ou P1(ε2 e se essa solução é única, então x* é uma 



21 

 

solução eficiente para o problema biobjetivo 

 Esses teoremas querem dizer, respectivamente: que soluções eficientes podem 

sempre ser encontradas resolvendo-se os problemas ε-constraint, enquanto P2(ε1 e P1(ε2 

forem viáveis; e que toda a frente de Pareto pode ser encontrada resolvendo-se os 

problemas ε-constraint. O grande problema do método está em como variar o valor de ε 

para gerar os problemas ε-constraint e encontrar as soluções da frente de Pareto. 

 Entretanto, particularidades do TSPP biobjetivo permitem uma implementação 

numérica mais eficiente, construindo uma sequência de problemas ε-constraint com valor 

crescente de ε. Os limites para seus valores são definidos por dois pontos no espaço 

objetivo, chamados ponto ideal (zI e ponto de Nadir (zN: 

• Ponto ideal: zI = (zI
1,z

I
2, em que zI

1 = min z1, z
I
2 = min z2. 

• Ponto de Nadir: zN = (zN
1,z

N
2, em que zN

1 = min{z1:z2 = zI
2}, z

N
2 = min {z2:z1 = zI

1}. 

 Definidos os limites para os valores de ε, o algoritmo do método é: 

• Passo 0: Definir i = 1 e j = 2. 

• Passo 1: Computar o ponto Ideal e o ponto de Nadir. 

• Passo 2: Definir F = { ( zI
i , z

N
j  } e εj = zN

j – ∆ (∆ = 1. 

• Passo 3: Enquanto εj ≥ zI
j, faça: 

◦ Resolver Pi(εj através de branch-and-cut e adicione o valor ótimo (zi*,zj* ao conjunto 

F. 

◦ Setar εj = zj* - ∆ 

• Passo 4: Remover os pontos dominados do conjunto F. 

 A grande dificuldade do método é definir o valor de ∆, que é responsável pela 

variação de ε nas iterações do algoritmo. Para isso, os autores do trabalho contam com 

heurísticas relacionadas ao problema. Definido o algoritmo, o problema tratado no artigo é 

apresentado através de sua modelagem: 

 

3?8434D?E ∑G∈H IG ⋅ JG345434D?E ∑K∈L MK ⋅ 8K9:;<4=>?: 8(N(O)) = 2yG (∀O ∈ R)8(N(S)) ⩾ 2 ⋅ JG (∀S ⊂ R: 1 ∈ S, O ∈ R ∖ S)J7 = 1,8K ∈ {0,1} (∀< ∈ Y)JG ∈ {0,1} (∀O ∈ R′)
 

 Para adaptar o problema ao método, é preciso que um dos objetivos seja 

transformado em restrição. O objetivo escolhido é o de maximização do prêmio total, pois já 

há um método eficaz branch-and-cut na literatura desenvolvido para o problema resultante, 

o que torna a implementação do método ε-constraint menos custosa. O método é aplicado 
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a algumas instâncias adaptadas de outros problemas (Vehicle Routing Problem e Traveling 

Salesman Problem, criando 3 grupos de instâncias com graus crescentes de dificuldade. 

 O trabalho mostra que o método ε-constraint pode ser usado eficientemente para 

encontrar a frente de Pareto exata para problemas de otimização combinatória biobjetivo 

com restrições de integralidade. As soluções encontradas no trabalho podem servir de 

parâmetro para comparação em trabalhos futuros com algoritmos aproximativos, já que 

esses dados são inéditos. 

 

 3.2.1.2 Boussier e Feillet e Gendreau (2007). 

 Em seu trabalho, Boussier e Feillet  e Gendreau  (2007) propõem um método exato 

baseado no algoritmo de branch-and-price para resolução de dois problemas da classe do 

Orienteering Problem: o Team Orienteering Problem (TOP e o Selective Vehicle Routing 

Problem with Time Windows (SVRPTW. É o primeiro método exato para resolver esse tipo 

de problema, exceto por 2 trabalhos preliminares. O método foi escolhido por se adaptar 

facilmente às diferentes variações de OP (BOUSSIER   FEILLET  ; GENDREAU , 2007). 

 O método branch-and-price é normalmente utilizado para problemas com um 

número muito grande de colunas. Se apoia na ideia de que a relaxação linear de grandes 

modelos proporciona uma boa aproximação de sua solução ótima. Nele, utiliza-se o 

algoritmo de geração de colunas em conjunto com o branch-and-bound. O método se inicia 

definindo um problema mestre restrito (PMR, que é a formulação a partir da uma relaxação 

de um problema de programação linear inteira. Num problema de minimização, considera-

se ótima para a relaxação uma solução do PMR se todas as suas colunas tiverem custo 

reduzido positivo. 

 A primeira fase do procedimento, a geração de colunas, é usada para encontrar uma 

solução do PMR e verificar se ela é ótima, identificando colunas com o custo reduzido 

negativo. Se a solução não for ótima, o gerador de colunas seleciona uma ou mais colunas 

com custo negativo para adicionar ao PMR até que não sejam identificadas colunas com 

custo reduzido negativo. A segunda fase é uma estratégia de ramificação a fim de 

encontrar soluções para o problema de programação linear inteira (PPLI partindo da 

solução encontrada na primeira fase. Ao ramificar um nó do problema, são criados outros 

nós com um PMR mais restrito e a relaxação linear é mais uma vez solucionada por 

geração de colunas. 

 Sendo Ω = {r1, r2, ..., r|Ω|} o conjunto de possíveis rotas para um veículo, isto é, o 

conjunto de rotas originadas em v0 e terminadas em vn+1 visitando cada vértice 1 vez no 



23 

 

máximo, de modo que a distância viajada não exceda L. E seja pk a recompensa gerada 

pela rota rk ∈ Ω. Seja ainda aik = 1 se a rota rk ∈ Ω visita o vértice vi e aik = 0 caso contrário. 

O OP pode ser modelado como: 

 

3?8434D?E ∑[\∈] I^ ⋅ 8^9:;<4=>?: ∑[\∈] ?_^ ⋅ 8^ ⩽ 1 (O_ ∈ R ∖ {O` ∪ Obc7})∑[\∈] 8^ ⩽ 38^ ∈ {0,1} (Ê ∈ d)
 

 O PMR é solucionado a cada iteração através do método simplex, que encontra 

variáveis duais ótimas. O método de geração de colunas então verifica se há colunas com 

custo reduzido negativo, até que elas não existam na solução e possa seguir para a etapa 

de ramificação. 

 O trabalho conclui que o algoritmo é capaz de resolver instâncias com tamanho 

médio, ou seja, grafos com até 150 vértices, de ambos os problemas abordados. Além 

disso, por ser o primeiro trabalho que publica um algoritmo exato para o OP e SVRPTW, se 

torna uma ferramenta de avaliação para procedimentos heurísticos. 

 

 3.2.2 MÉTODOS HEURÍSTICOS 

 

3.2.2.1 Chaves e Lorena (2008) 

 O algoritmo desenvolvido no trabalho de Chaves e Lorena (2008) é um Clustering 

Search, cuja ideia principal é identificar áreas promissoras do espaço de soluções criadas 

por procedimentos construtivos e depois agrupá-las para uma melhor exploração, aplicado 

ao PCTSP. 

 O procedimento de Clustering Search é definido pela tupla G = {C;r;β} em que C, r e 

β são, respectivamente, o centro e raio da área de um grupo, e a estratégia de busca 

associada ao grupo. O centro C é uma solução representante do cluster. O raio r 

estabelece uma distância máxima, partindo do centro, que uma solução pode ficar para 

permanecer num grupo, ou cluster. Em otimização combinatória, uma distância pode ser 

definida, por exemplo, como a quantidade de iterações em um algoritmo para sair de uma 

solução e chegar em outra. A estratégia de busca β é uma estratégia de intensificação em 

que soluções de um cluster interagem entre si, gerando novas soluções. 

 O pseudocódigo do procedimento Clustering Search (CS aplicado é apresentado no 

Algoritmo 1. 
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 O componente responsável pela geração de soluções no CS é baseado nas 

metaheurísticas VNS e GRASP. O GRASP é composto de duas fases: construção da 

solução e busca local. A primeira fase usa uma regra de inserção para construir a lista de 

candidatos, que é o conjunto de elementos que podem entrar na solução: inicialmente a 

rota possui dois nós selecionados aleatoriamente e, a partir de então, um nó randômico da 

lista de candidatos é selecionado para entrar na rota a cada iteração até que nenhum nó 

possa ser adicionado de maneira que mantenha a solução viável. 

 O VNS é utilizado no GRASP como método de busca para aprimorar a solução 

Algoritmo - O procedimento de Custering Search 

 
  Fonte: Elaborada pelo autor. 
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gerada na primeira fase. São propostas nove estruturas de vizinhança: m1 (adicionar um nó 

a rota, m2 (retirar um nó da rota, m3 (trocar de posição 2 nós na rota, m4 (adicionar 2 nós à 

rota, m5 (retirar 2 nós da rota, m6 (trocar de posição 4 nós na rota, m7 (adicionar 3 nós a 

rota, m8 (retirar 3 nos da rota e m9 (trocar de posição 6 nós na rota. 

 O algoritmo sugerido foi implementado e testado em diversas instâncias próprias, 

criadas pelos próprios autores do trabalho, já que não há instâncias disponíveis na 

literatura para o PCTSP, geradas com até 500 vértices. Os resultados mostraram que a 

hibridização de algoritmos investigada, combinando metaheurísticas com um processo de 

clustering, é promissora e deve ser investigada. Os resultados da metaheurística foram 

comparados com os de uma implementação exata para resolver problemas de 

programação linear, o CPLEX. 

 

3.2.2.2. Feillet e Dejax e  Gendreau  (2005) 

 

 O trabalho de (FEILLET ; DEJAX ; GENDREAU, 2005) aborda o Travelling Salesman 

Problem With Profits (TSPP e faz uma revisão da literatura classificando o TSPP apontando 

aplicações, formulação do problema, abordagens exatas, procedimentos heurísticos 

clássicos e metaheurísticas.   

 Seja G = (V,A um grafo em que V = {v1, v2, ..., vn} é um conjunto de n vértices e A é 

um conjunto de arcos ou arestas. Seja o prêmio pi associado a cada vértice vi ∈ V (com p1 

= 0 e a distância cij associada a cada arco ou aresta (vi,vj ∈ A. O TSPP consiste em 

determinar um circuito elementar (um circuito em que cada vértice é visitado no máximo 

uma vez sobre G que inclua o vértice v1. 

 Essa definição genérica do problema pode ser abordada de três maneiras diferentes 

dependendo da forma como os objetivos são abordados: 

• Ambos os objetivos do problema são combinados em uma função. O objetivo agora 

é encontrar uma rota que minimiza os custos de viagem menos o prêmio coletado. 

• O custo de viagem é definido como restrição. O objetivo se torna encontrar um 

circuito que maximiza o prêmio coletado de modo que não exceda o limite superior de 

custo máximo definido. 

• A coleta de prêmios é definida como restrição. O objetivo do problema é encontrar 

um circuito que minimiza o custo de viagem do circuito, mas que não tenha bônus coletado 

inferior ao mínimo definido. 

 A formulação da programação matemática usada no trabalho é a mais comumente 
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encontrada na literatura. Uma variável binária xij é associada a cada arco (vi,vj ∈ A e igual a 

1 se o arco pertence à solução e 0 caso contrário, e uma variável binária yi para cada 

vértice vi ∈ V e assume valor 1 se e somente se aquele vértice é visitado. A modelagem do 

problema em todas as três formas possui um conjunto comum de restrições, são elas: 

�
GeH∖{Gf}

8_g = J_ (O_ ∈ R), (3.10)
�

Gf∈H∖{Ge}
8_g = Jg (Og ∈ R) (3.11)

J7 = 1 (2.30)8_g ∈ {0,1} ((O_ , Og) ∈ i), (3.12)J_ ∈ {0,1} (O_ ∈ i) (3.13)
 

 A primeira forma de abordagem, que combina as funções objetivo em uma, tem a 

função objetivo: 

 

345434D?E �
(Gf,Ge)∈j

M_g ⋅ 8_g − �
Gf∈H

I_ ⋅ J_ 
 A segunda usa a função objetivo: 

3?8434D?E �
Gf∈H

I_ ⋅ J_ 
 Sujeito às restrições (3.10 – (3.13 mais: 

 

 A terceira usa a função objetivo: 

345434D?E �
(Gf,Ge)∈j

M_g ⋅ 8_g 
 Sujeito às restrições (3.10 – (3.13 mais: 

�
Gf∈H

I_ ⋅ J_ ⩾ Ik_b 
 As técnicas heurísticas de resolução do TSPP apresentam como características em 

comum, as quatro operações básicas de transformação de uma rota: adicionar um vértice à 

rota, retirar um vértice da rota, mudar a sequência de um trecho da rota, substituir um 

vértice da rota por um vértice de fora da rota. Em geral, são operações que melhoram um 

dos objetivos, prejudicando o outro. A combinação dessas operações e algumas técnicas 

para evitar ciclagem, podem formar heurísticas poderosas. 

 Entretanto, fugir de ótimos locais é uma tarefa mais fácil através dos recursos 

fornecidos por metaheurísticas. Para isso os autores apresentam: busca tabu, 

procedimento evolutivo com aprendizado, deterministic annealing, algoritmo genético e 

rede neural artificial. 
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 O algoritmo geral da busca tabu apresentada é um ciclo composto por 4 fases: (1 

construção de uma rota pela inserção dupla e simples de vértices até que não seja possível 

qualquer inserção, (2 melhoria da solução através da estrutura de vizinhança 2-opt, (3 

remoção de um vértice da rota. O ciclo tem uma condição de parada que avalia a melhoria 

entre duas soluções sucessivas, a fase (4, de inserção, é executada quando o critério de 

parada é atingido. Uma variante dessa busca tabu é proposta como parte de um método de 

branch-and-cut. 

 O algoritmo genético referenciado trabalha com cromossomos que representam a 

sequência de vértices visitados, aceitando também soluções não viáveis, aplicando 

penalidade a esses. As mutações são feitas através das quatro operações sobre a solução. 

É um algoritmo que apresenta bons resultados, mas tempo computacional elevado. O 

algoritmo evolutivo com aprendizado que é mostrado no trabalho constrói soluções 

iterativamente por um método estocástico e avalia o quanto cada vértice está presente nas 

soluções, para direcionar a busca nos próximos passos. 

 

3.2.2.3. Liang e kulturel-konak  e Smith( 2002) 

 

 O trabalho Liang e kulturel-konak, e Smith (2002) apresenta o desenvolvimento de 

duas metaheurísticas implementadas para o Orienteering Problem (OP e compara seus 

resultados com o de outras metaheurísticas na literatura. O OP pode ser definido como 

segue: dados n nós, cada nó i tem um bônus Si ≥ 0 associado, de modo que S1 = Sn = 0. 

Um caminho entre os nós i e j tem um custo cij associado. Cada nó pode ser visitado, no 

máximo, uma vez. Portanto, o objetivo do OP é maximizar o somatório do bônus de uma 

rota que consiste de um subconjunto dos nós, começando do nó 1 e terminando no nó n, 

sem violar a restrição de custo Tmax. Genericamente, o modelo matemático é formulado 

como: 

3?8434D?E ��b
gl7

S_b
_l7

⋅ 8_g
9:;<4=>?:

�b
glA

87m = �b�7
_l7

8_b = 1,
�b�7
_lA

8_^ = �b�7
glA

8^g ⩽ 1, n = 2, . . . , 5 − 1
��b

gl7
M_gb

_l7
⋅ 8_g ⩽ okpq

8_g ∈ {0,1} 4, ; = 1, . . . , 5
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 Nesta formulação, xij é uma variável inteira binária que denota os caminhos 

escolhidos entre os nós i e j por 1, e os descartados numa solução por 0. 

 No procedimento de Colônia de Formigas desenvolvido no trabalho, cada formiga é  

uma rota com a sequência dos vértices visitados para o OP. As regras de atualização offline 

e online de feromônios são utilizadas e uma busca local é aplicada após a fase de 

construção. O procedimento pode ser sumarizado segundo o Algoritmo 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção de soluções adiciona vértices à rota iterativamente. Assim que o último 

vértice adicionado faz com que o custo da solução atinja ou viole o custo máximo (Tmax,  

este último vértice é ligado ao vértice inicial para finalizar a construção da rota. Algumas 

soluções geradas nesse procedimento violam a restrição de custo máximo, pois considera-

se que a busca pode ser beneficiada pelas soluções inviáveis nesse problema. 

 O trabalho adota uma função de penalidade para as soluções inviáveis, de modo 

que, durante a atualização dos feromônios, elas contribuam com menos influência. Para 

soluções inviáveis, isto é, que possuem custo maior que o custo máximo definido no 

problema (Tk > Tmax, a equação (3.14 penaliza a solução substituindo o seu bônus coletado 

Sk por Skp. 

S^r = S^ ⋅ okpqô (3.14) 
 Na função de penalização, Sk e Tk são, respectivamente, o bônus e o custo da 

solução k. Se uma solução é viável, Skp = Sk, mas se a solução cai na região de 

inviabilidade, então o seu bônus Sk é multiplicado por um fator de penalidade tuvwt\ para 

encorajar o algoritmo a explorar a região viável e a região inviável próximo à área de 

Algoritmo 2 -  Colônia de Formigas aplicado ao OP por Liang. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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viabilidade, o que é uma boa abordagem para o problema em questão, pois a solução 

ótima está próxima ao Tmax . 

 O algoritmo conta com uma busca local realizada depois da construção das 

soluções, que se mostra efetiva pois as soluções geradas estão próximas à borda de 

viabilidade. O modelo de busca local utilizado lança mão do VNS utilizando as seguintes 

estruturas de vizinhança: (1 trocar um nó visitado por um nó não visitado, (2 eliminar nós de 

uma rota, (3, 4 mudar a posição de um nó na rota mantendo os nós inicial e final, (5 trocar 

a posição de dois nós na rota, (6 adicionar um nó à rota numa posição entre os nós inicial e 

final. 

 A segunda metaheurística implementada no trabalho é a busca tabu para o OP. A 

mesma codificação da colônia de formigas é utilizada, uma rota com a sequência dos 

vértices visitados, e o algoritmo é explicado em passos, como a seguir: 

• Passo 0: Gerar uma solução inicial randômica. Marcá-la como melhor solução e 

candidato atual. 

• Passo 1: Buscar na vizinhança por todos os outros possíveis movimentos. 

• Passo 2: Atualizar a Lista Tabu com a solução inicial do Passo 1 depois de 

selecionar a próxima solução. Checar critério de parada e, se não satisfeito ainda, voltar ao 

Passo 1. 

 Os operadores de vizinhança utilizados no Passo 1 são cinco: inserir o nó da 

posição i na posição j; adicionar à rota um nó que não pertence a ela, na posição j; deletar 

um nó que pertence à rota na posição i; inserir e deletar nós simultaneamente; inverter a 

ordem de visita de nós entre duas posições selecionadas, mantendo origem e destino 

inalterados. 

 O algoritmo de busca tabu desenvolvido no trabalho utiliza a ideia de Near Feasibility 

Threshold (NFT, que permite aceitar soluções inviáveis, contanto que elas sejam 

penalizadas. A penalização ocorre fazendo com que soluções próximas à fronteira de 

viabilidade sejam mais exploradas, levando em consideração também a memória de curto 

prazo da busca, de modo que a penalidade da NFT aumenta se a maioria das últimas 

soluções geradas forem inviáveis e diminui se o contrário ocorrer. 

 Foi mostrado pelos resultados do trabalho que ambas as metaheurísticas 

implementadas mostraram resultados eficientes e competitivos com os melhores algoritmos 

da literatura até o momento. Os algoritmos foram testados em instâncias com no máximo 

85 vértices. 
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3.2.2.4 Ribeiro (1997) 

 Trabalho que trata do Problema do Caixeiro Viajante Coletor de Prêmios (ou Prize 

Colleting Traveling Salesman Problem - PCTSP. Apresenta um estudo de algoritmos 

heurísticos e propõe novas heurísticas de construção e melhoria de soluções. 

 Para a construção de soluções, o autor apresenta algoritmos iterativos dinâmicos (a 

prioridade de cada vértice é calculada por iteração, de acordo com o estado atual da 

solução construída e estáticos (uma única definição de prioridades no início do algoritmo 

baseados em ordenação de vértices ou arestas para inseri-los de um por um, até chegar a 

uma solução completa. É importante notar o Algoritmo Insere-Vértice Dinâmico, de 

complexidade O(n3: 

1. Iniciar a rota com o maior valor de (pi + pj / cij, em que i e j são os vértices da 

extremidade da aresta. 

2. Para cada vértice i fora da rota, calcular pi / min(cij + cik - cjk, em que j e k são os 

vértices já na rota e min(cij + cik - cjk é o menor valor de acréscimo de comprimento da rota 

causado pela inserção do vértice i. 

3. Inserir na rota o vértice que apresentar maior valor de pi / min(cij + cik - cjk. 

4. Se wo não estiver satisfeito, voltar ao passo 2. 

 No algoritmo apresentado, pi é o prêmio associado ao vértice i, cij é o custo 

associado à aresta entre os vértices i e j, e wo é o prêmio mínimo que deve ser coletado em 

uma solução. 

 Os algoritmos de melhoria propostos recebem como entrada uma solução válida 

para o problema e dão como saída uma solução melhorada. Baseiam-se no princípio de 

fazer modificações na rota que melhorem o valor da função objetivo da solução, em 

seguida são feitas outras melhorias até que seja encontrada uma menor ou igual em 

relação à solução original, retornando à solução gerada com a melhoria de maior valor. Um 

processo semelhante ao do algoritmo de Link-Kernighan para o caixeiro viajante. Um dos 

algoritmos de melhoria desenvolvidos, o Algoritmo Retira Vértices, é composto pelos 

seguintes passos: 

 1  Faça saldo igual a 0. Seja R a rota atual. Faça R1 igual a R e i igual a 1. 

 2  Para cada vértice v na rota R1 cuja retirada não viole a restrição de prêmio mínimo, 

faça: 

 2.1  Seja ac o valor de acréscimo na função objetivo causado pela retirada de v de Ri. 

 2.2  Se saldo + ac ≤ 0, retire v da rota. Incremente i em 1 e seja Ri a rota com o vértice v 

retirado. Faça saldo = saldo + ac. Volte para o passo 2. 
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 2.3  Se saldo + ac ≥ 0 e ainda não houver sido retirado nenhum vértice da rota, volte 

para o passo 2. 

 2.4  Se saldo + ac > 0 e já houver sido retirado pelo menos um vértice da rota, vá para o 

passo 3. 

 3  Retornar como solução a rota Ri de menor valor de função objetivo. 

Os algoritmos do trabalho de Ribeiro (1997) foram comparados com o de Goemans 

e Williamson, melhor algoritmo conhecido na literatura para o PCTSP (GW-PCTSP, 

apresentando resultado superior na grande maioria dos casos, tanto mostrando melhor 

qualidade de solução quanto menor tempo de execução, até mesmo por trabalhar com 

algoritmos de complexidade temporal menor. Entretanto, o GW-PCTSP tem vantagem de 

garantia de desempenho  e de poder ser aplicado a uma classe vasta de problemas além 

do PCTSP. 

 

3.2.2.5 Shi e Wang e Zhou e Liang  (2008) 

 No trabalho de (SHI; WANG; ZHOU; LIANG, 2008) é proposto um novo algoritmo de 

colônia de formigas para o PCTSPTW, o PCTSP com a restrição adicional de janelas de 

tempo. O algoritmo proposto segue o modelo tradicional da otimização por colônia de 

formigas, com a modificação sobre a equação da probabilidade pk
ij de selecionar o vértice j 

após a visita ao vértice i pela formiga k, usada da forma como segue: 

I_ĝ = x [z_g]| ⋅ [}_g]~ ⋅ [�g]� ⋅ [�_g]� ⋅ [�_g]�∑ [z_g]| ⋅ [}_g]~ ⋅ [�g]� ⋅ [�_g]� ⋅ [�_g]�g∈j\ 9<; ∈ i^ ,
0 M?9>M>5=EáE4>� (3.15) 

 Na equação (3.15, pj,
 �_g = <�ec�fe�[fe O_g = < ��f��f��fe��representam as influências do 

prêmio, do tempo de release, momento de início da janela de tempo, e do prazo, momento 

final da janela de tempo, nos feromônios; γ, λ e k são os parâmetros para regular essas 

influências; ε é um inteiro positivo para evitar denominador 0; e Ak é o conjunto de vértices 

que ainda não foram visitados pela formiga k e cujas janelas de tempo ainda permitem a 

visita. As variáveis τij e ηij se referem, respectivamente, à quantidade de feromônios na 

aresta que liga i a j e à visibilidade da cidade j com relação a i. Nas equações de definição 

dos parâmetros: tj é o tempo de chegada no vértice j; lij é a distância da aresta que liga os 

vértices i e j; di é o deadline da atividade i; ri é o tempo de release da atividade i; e é o 

número de Euler. 

 O algoritmo de colônia de formigas desenvolvido é descrito como segue: no início, m 

formigas são posicionadas no vértice inicial, então cada formiga decide qual o próximo 

vértice a ser visitado de acordo com a probabilidade pk
ij dada pela equação (3.15. O 
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processo de construção de rota de cada formiga deve ser feito iterativamente ate que seu 

Ak seja vazio. Então os níveis de feromônio são atualizados para iniciar uma nova iteração, 

até a condição de parada do algoritmo. Por tratar um problema novo na literatura, não há 

dados prévios para comparação de resultados, mas a sua análise estatística mostrou que o 

algoritmo desenvolvido é uma técnica eficaz aplicada ao PCTSPTW. 
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4 VNS e GRASP 

 

A ideia básica do VNS é fazer a busca no espaço de soluções com uma sistemática 

mudança de vizinhança. Ao contrário da maioria das metaheurísticas baseadas em busca 

local, o VNS explora vizinhanças cada vez maiores partindo de uma solução e mudando 

para outras apenas se acontecer melhoria (HANSEN; MLADENOVIC, 2001) O GRASP é 

uma metaheurística multi-start em que cada iteração possui duas fases: fase de 

construção, em que uma solução viável é construída, e fase de busca local, em que um 

ótimo local daquela solução é gerado. A melhor solução gerada em todo o processo é o 

resultado do algoritmo (FESTA; RESENDE, 2002). Cada uma será estudada 

separadamente neste capítulo. 

  

4.1 VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH (VNS) 

 

 Denota-se por Nk (k=1, ..., kmax um conjunto finito de estruturas de vizinhanças pré-

selecionadas e por Nk(x o conjunto de soluções na k-ésima vizinhança de x. Os passos do 

pseudocódigo do algoritmo básico de VNS segundo Hansen e Mladenovic (2001) são 

mostrados no Algoritmo 3. O algoritmo começa com a inicialização das vizinhanças e 

geração da solução de partida. Nos próximos passos, o algoritmo irá explorar essa solução 

e tentar encontrar outra melhor baseando-se nas vizinhanças N1, N2, ..., Nkmax definidas. 

 O maior laço exige a definição de um critério de parada, normalmente tempo 

computacional ou quantidade de iterações. O laço interior começa com a fase de shaking, 

uma fase estocástica que evita a ciclagem do algoritmo, coisa que pode acontecer se 

alguma regra determinística for utilizada. Na fase de busca local, o algoritmo básico de 

VNS segue o padrão de mover para o primeiro vizinho melhor que a solução atual. A fase 

de decisão avalia a qualidade da solução gerada após a busca local para mudar o estado 

do algoritmo e voltar ao início do laço interno. 

 As principais perguntas que o projetista deve responder ao implementar o VNS são: 

• Quais e quantas vizinhanças Nk devem ser usadas? 

• Qual deve ser a ordem de vizinhanças utilizada na busca? 

• Que estratégia deve ser empregada ao se trocar de vizinhança? 

 Há diversas variações do modelo clássico de VNS (GLOVER, et. al., 2003), entre 

elas: 

• Variable Neighborhood Descent (VND: sem a fase de shaking, exclui a aleatoriedade 
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do modelo clássico e, na fase de busca local, procura o melhor x' ∈ Nk(x entre os vizinhos 

de x. 

• Variable Neighborhood Decomposition Search (VNDS: segue o esquema básico da 

VNS, mas a busca local não é realizada em todo o espaço de soluções partindo de x', pois 

os valores de algumas variáveis escolhidas randomicamente são fixados para que a busca 

local aconteça em Vk, tal que Vk ⊂ Nk(x. 

• Reduced Variable Neighborhood Search (RVNS: abre mão da busca local 

sistemática, que demanda muito tempo de execução, e gera soluções randomicamente 

segundo os esquemas de vizinhança definidos. Surpreendentemente, encontra bons 

resultados com tempo de execução consideravelmente baixo. 

Algoritmo 3 -  Pseudocódigo da metaheurística VNS

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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 Ao se analisar a qualidade de uma metaheurística, diversas características devem 

ser levadas em consideração, principalmente: simplicidade, coerência, eficiência, 

efetividade, robustez, facilidade de uso e inovação (HANSEN; MLADENOVIC 2001). A 

metaheurística VNS possui a maioria dessas características. 

 

4.1.1 Aplicação ao Problema do Passeio do Robô Sele tivo 

 

 Para que seja descrita a aplicação da metaheurística VNS ao problema abordado no 

trabalho, é preciso definir a representação da solução no algoritmo, as vizinhanças 

utilizadas e o pseudocódigo do algoritmo implementado, explicitando os métodos usados 

na fase de shaking e busca local. A solução inicial do VNS é criada por um método 

randômico que adiciona elementos aleatórios à solução, mantendo a sua viabilidade. 

 

4.1.1.1 Representação da Solução 

 

 A solução de uma instância do PRS é uma sequência com os vértices visitados. Na 

implementação, ela é representada por uma estrutura de dados que guarda um vetor com a 

sequência de todos os vértices da instância (v1, v2, ..., vn, em ordem de visita, e um inteiro t, 

tal que t ≤ n, representando o tamanho da rota, pois nem todos os vértices da instância 

precisam ser visitados numa solução. 

 Segundo essa representação, o vértice vi pertence à solução apenas se i ≤ t. Se i > 

t, então o vértice está fora da rota na solução representada. É uma representação direta, 

simples e que permite grande parte das operações por algoritmos eficientes. 

 

4.1.1.2 Estruturas de Vizinhança 

 

 Elementos importantes na implementação do VNS, pois as vizinhanças e a sua 

ordem influenciam diretamente na efetividade e eficiência do algoritmo. No trabalho, as 

seguintes estruturas de vizinhança foram utilizadas: 

• Inserção: primeira vizinhança aplicada (N1, um vértice de controle vc e um ponto de 

controle p são escolhidos sobre o vetor (v1, v2, ..., vn. O vértice é então removido da sua 

posição c e inserido na posição p. É preciso observar que há quatro possíveis efeitos sobre 
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a solução representada. 

◦ O vértice de controle está na solução e é excluído dela. 

◦ O vértice de controle está fora da solução e é incluído nela. 

◦ A posição do ponto de controle pertencente à solução é modificado. 

◦ A posição de vértices fora da solução é modificada, uma operação que não modifica 

a solução em si, mas afetará resultados de operações futuras sobre aquela solução, pois 

muda a posição de dois elementos do vetor. 

• Troca: segunda vizinhança (N2, dois pontos de controle (p1 e p2 são escolhidos e 

trocam de posição. Dependendo da posição dos pontos de controle, três efeitos são 

possíveis sobre a solução: 

◦ Um ponto de controle de dentro da solução pode trocar de lugar com um ponto de 

controle de fora da solução. 

◦ Dois pontos de controle fora da solução trocam de posição, operação que não 

modifica a solução, mas poderá afetar outras operações futuras realizadas sobre ela. 

◦ Dois pontos de controle dentro da solução trocam de posição. 

• Inserção de subrota: terceira vizinhança do algoritmo (N3, três pontos de controle 

são escolhidos (p1, p2 e p3. Os pontos p1 e p2 definem os limites da sub-rota R da solução 

que será inserida na posição p3. É uma estrutura de vizinhança mais complexa e que 

abrange N1 e N2. 

  

4.2 GREEDY RANDOMIZED ADAPTIVE SEARCH PROCEDURE (GRASP) 

 

 GRASP é uma metaheurística aplicada com sucesso em um grande número de 

problemas clássicos, assim como em problemas de situações reais em diversos campos do 

conhecimento. É de fácil implementação e entendimento, o que também permite grande 

facilidade de hibridização com outras metaheurísticas ou união com heurísticas específicas 

de problemas (RIBEIRO; RESENDE, 2003). 

 Uma metaheurística dividida em duas fases, a de construção e a fase de busca 

local, o GRASP é definido pelo acrônimo que lhe dá nome, um método de busca guloso e 

adaptativo, com um fator randômico (FESTA; RESENDE, 2002). Na fase de construção, 

uma solução viável é construída por um algoritmo guloso. A estratégia gulosa usada no 

GRASP parte de uma solução vazia, adicionando a ela um elemento por iteração, método 

que tende a encontrar um ótimo local com relação à vizinhança utilizada. O pseudocódigo 

da metaheurística é mostrado no Algoritmo 4. 
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Para evitar que o método estanque num ótimo local, a metaheurística lança mão de 

uma randomização na estratégia: uma Lista Restrita de Candidatos (LRC é criada para 

acumular os possíveis elementos que podem ser adicionados à solução em cada iteração 

da fase construtiva. Listados os candidatos, um deles é escolhido aleatoriamente para 

compor a solução (MAIA; REISCHLE; SCHMECK, 2010). A LRC está associada ao 

parâmetro α, que limita o seu tamanho e deve ser calibrado, pois é o que determina o quão 

aleatória ou gulosa será a fase de construção. Uma vez que um elemento é incorporado à 

 

Algoritmo 4: Pseudocódigo da GRASP 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
 

Algoritmo 5: Pseudocódigo da fase de construção do GRASP 
 
 

 Fonte: Elaborada autor 
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solução parcial, é preciso que a lista de elementos candidatos a entrar na solução seja 

reavaliada, para atualizar seus custos incrementais. O pseudocódigo da fase de construção 

é mostrado no Algoritmo 5. 

 

 A solução gerada na fase de construção não necessariamente é um ótimo local, 

então há necessidade da fase de busca local, cujo objetivo é encontrar a melhor solução na 

vizinhança da solução atual. Uma busca local é realizada sobre a solução gerada na fase 

de construção para encontrar o seu melhor vizinho segundo alguma estrutura de 

vizinhança definida previamente. Essa solução atingida é então comparada com a melhor 

solução já encontrada pelo algoritmo e, se for melhor, a substitui. Caso contrário, não há 

substituição. O pseudocódigo da fase de busca local é mostrado no Algoritmo 6. 

 

  

 

4.2.1 Construção da Lista Restrita de Candidatos 

  

 Um ponto do algoritmo que merece mais esclarecimento é a construção da LRC, a 

lista dos elementos candidatos a entrar na solução durante cada iteração da fase de 

construção. A LRC é constituída de elementos e com os melhores (menores, no caso de 

problemas de minimização custos incrementais, ou seja, o custo associado à incorporação 

desse elemento à solução parcial. O menor e o maior custos incrementais a cada iteração 

são representados respectivamente por cmin e cmax (RIBEIRO; RESENDE, 2003). 

 A lista pode ser limitada pelo número de elementos ou pelas suas qualidades 

(RIBEIRO; RESENDE, 2003). No primeiro caso, a lista possui os p elementos com os 

melhores custos incrementais, em que p é um parâmetro a ser ajustado. No segundo caso, 

os elementos e da lista são os que podem ser inseridos na solução parcial mantendo a 

viabilidade e que possuem custo incremental M(<) ∈ [Mk_b , Mk_b + �(Mkpq − Mk_b)]. Observa-se 

Algoritmo 6: Pseudocódigo da fase de busca local do GRASP 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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que, para α = 0, a busca é equivalente à busca gulosa pura, enquanto que α = 1 faz com 

que a busca se torne completamente aleatória.  

O Algoritmo 7 mostra o pseudocódigo da fase de construção refinado, acrescentando os 

detalhes de construção da LRC. 

 

 Pesquisas posteriores desenvolveram algumas variações do GRASP, entre elas: 

GRASP reativo, que ajusta automaticamente o parâmetro α da lista restrita de candidatos; 

vizinhanças variáveis, que permite uma busca local mais intensa e acelerada sobre as 

soluções geradas; e o path-relinking que, além de permitir a intensificação de estratégias 

baseadas na memória de soluções de elite, abre caminho para o desenvolvimento de 

estratégias cooperativas paralelas muito eficazes (RIBEIRO; RESENDE, 2003). 

 

4.2.2 Path-relinking 

 

 Proposto por Glover como estratégia de intensificação para explorar trajetórias que 

conectassem soluções de elite encontradas através de busca tabu ou scatter search, o 

path-relinking explora o espaço entre duas soluções gerando caminhos para encontrar 

soluções ainda melhores (RESENDE; RIBEIRO, 2005). 

 Dada uma solução de origem xs e uma solução alvo xt, o caminho entre xs e xt leva à 

sequência xs, xs(1, xs(2, xs(3, ..., xs(r = xt, em que xs(i+1 é obtido através de um movimento em 

xs(i que reduz a distância entre as soluções origem e alvo (GOLDBARG ;  GOLDBARG ; 

FARIAS , 2007). Os papéis de alvo e origem são intercambiáveis e algumas estratégias 

Algoritmo 7: Pseudocódigo da fase de construção do GRASP 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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definidas para a aplicação do path-relinking são: 

• Em avanço: a pior solução entre xs e xt . xs  é a origem e xt é a solução alvo. 

• Em recuo: a melhor solução entre xs e xt . xt  é a origem e xs é a solução alvo. 

• Bidirecional: explora duas trajetórias diferentes, em que cada uma parte de uma 

solução diferente. 

• Misto: explora duas trajetórias simultaneamente, uma inicia em xs e a outra inicia em 

xt. As trajetórias se encontram numa solução intermediária e equidistante a xs e xt. 

  

 O Algoritmo 8 mostra o pseudocódigo para a implementação do path-relinking em 

avanço. O procedimento inicia computando a diferença simétrica ∆(xs,xt, que dá como 

resultado todos os movimentos necessários para chegar em xt partindo de xs. A melhor 

solução encontrada, x*, é retornada e, a cada iteração do laço seguinte, são examinados 

os movimentos m ∈ ∆(x,xt da solução atual x até a solução destino xt, selecionando a 

melhor, ou seja, a que minimiza f(x ⊕ m, em que x ⊕ m é a solução resultante da 

aplicação dos movimentos m a x. O melhor movimento m* é feito, produzindo a solução x ⊕ m*. O conjunto de movimentos disponíveis e a solução x* são atualizados. O 

procedimento finaliza quando xt é alcançado (RESENDE; RIBEIRO, 2005). 

 

 A aplicação do path-relinking ao GRASP pode seguir duas estratégias básicas: 

• O path-relinking é aplicado a todos os pares de soluções de elite, periodicamente 

durante as iterações do GRASP ou depois de todas as iterações. 

• O path-relinking é aplicado como estratégia de intensificação a cada ótimo local 

Algoritmo 8: Pseudocódigo do algoritmo de path-relinking 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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encontrado depois da fase de busca local. 

  

 Na estratégia de intensificação aplicada a cada iteração, o path-relinking é aplicado 

ao par de soluções (x,y, em que x é a solução encontrada pela iteração atual e y é uma das 

soluções escolhida do conjunto de soluções de elite encontradas ao longo da busca. A 

escolha da solução pode ser feita por probabilidade uniforme ou não-uniforme, definida de 

acordo com a distância entre x e y. 

 O conjunto de soluções de elite inicia vazio e, a cada iteração, uma solução 

resultante da fase de ótimo local é adicionada a ele, até o número máximo Max_Elite. 

Estratégias para o preenchimento do conjunto devem ser consideradas, como inserir 

soluções com os melhores valores de função objetivo ou manter soluções pela similaridade 

entre elas, para manter a população do conjunto de soluções de elite diversificada 

(RESENDE; RIBEIRO, 2005). 

 

4.2.3 Aplicação ao problema do passeio do Robô Sele tivo 

 

 É usada na implementação do GRASP a mesma estrutura de dados apresentada na 

Seção 4.1.1.1, referente a representação da solução utilizada no VNS. A fase de 

construção do GRASP aplicada ao PRS constrói soluções viáveis adicionando à solução 

um vértice por iteração, mantendo-a sempre viável. Quando não for possível adicionar um 

elemento que mantenha o custo da solução menor que o custo máximo definido pela 

instância, então a solução está pronta e segue para a fase de busca local. 

 A construção da lista restrita de candidatos segue o modelo de definição do tamanho 

por qualidade da solução, então, como o problema tratado é de maximização dos bônus 

coletados na rota, o intervalo do custo incremental c(e para aceitação do elemento e se 

torna [Mkpq − �(Mkpq − Mk_b), Mkpq], que modifica o pseudocódigo da fase de construção, 

fazendo-o como mostrado no Algoritmo 9. A única mudança acontece na construção da 

LRC, que, na implementação da função objetivo de maximização, contém as soluções com 

custo incremental M(<) ⩾ Mkpq − �(Mkpq − Mk_b). 
 Na fase de busca local, é preciso definir que tipo de vizinhança será utilizada. Na 

aplicação deste trabalho, foram definidas e usadas três estruturas de vizinhança, N1, N2 e 

N3, as mesmas descritas na seção 4.1.1.2, para a implementação do VNS. Uma busca 

local é aplicada sobre a solução até que se encontre um ótimo local da vizinhança N1, 

então o mesmo processo é aplicado para N2  e, finalmente, para N3. 
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 É importante observar também que, como uma solução para o PRS não precisa 

conter todos os vértices do grafo do problema, a inicialização do conjunto de candidatos a 

entrar na solução C leva em consideração apenas os vértices que podem entrar na solução 

parcial nesse momento sem inviabilizá-la. O fator adaptativo do GRASP é observado nesse 

ponto, pois um elemento que não participa de C numa iteração pode participar em 

iterações futuras, dependendo da maneira como a solução vai sendo construída. Ao 

término das iterações do GRASP, o path-relinking é aplicado segundo o pseudocódigo do 

Algoritmo 9. 

 Na implementação do path-relinking para o Problema do Passeio do Robô Seletivo, 

a diferença ∆(xs,xt é a lista ordenada de movimentos de inserção de vértices, remoção de 

vértices e troca de posição de vértices, respectivamente, que leva da solução destino xs à 

solução alvo xt 

 

Algoritmo 9: Pseudocódigo da fase de construção do GRASP para maximização 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5. OTIMIZAÇÃO POR COLÔNIA DE FORMIGAS 

 

5.1. VISÃO GERAL SOBRE A OTIMIZAÇÃO POR COLÔNIA DE FORMIGAS 

 

Algoritmos baseados em sistemas naturais são muito bem sucedidos na literatura 

para problemas de otimização combinatória. A metaheurística Colônia de Formigas, criada 

na década de 1990 e baseada no processo de busca por alimento das formigas de um 

mesmo formigueiro, vem sendo aplicada a diversas classes de problemas com eficiência e 

sucesso, principalmente aos problemas relacionados ao clássico Problema do Caixeiro 

Viajante. 

Formigas são insetos sociais com uma complexa divisão de tarefas e organização, 

cujo objetivo primário é garantir a sobrevivência do formigueiro. O algoritmo baseia-se 

principalmente na maneira como as formigas encontram o caminho até a fonte de comida e 

transportam-na ao formigueiro, levando em consideração a comunicação entre as formigas 

e a qualidade da comida e do caminho (KOIDE, 2010). A auto-organização do 

comportamento social nos formigueiros é dita como um mecanismo estrutural dinâmico de 

um sistema de interações entre seus componentes, o que dá origem a projetos de sistemas 

inteligentes com as mesmas características. 

Um ponto interessante na interação entre as formigas é o meio de comunicação no 

qual se inspirou o algoritmo. A comunicação pode ser feita de maneira direta (contato entre 

antenas, mandíbulas, visual, químico ou de forma indireta, em que dois indivíduos 

interagem através de modificações no meio feitas por um deles e a resposta feita pelo 

outro, de maneira que uma informação indireta é transferida através de mudanças no 

ambiente. 

Chamada de estigmergia, essa forma de comunicação é um conceito introduzido 

para explicar a coordenação de tarefas e organização do trabalho das formigas. A 

percepção do ambiente e das mudanças nesse ambiente feita por outras formigas é 

fundamental para o sucesso das formigas na busca por comida e, portanto, manutenção do 

formigueiro. Felizmente, essa mudança pode ser quantificada, o que torna possível de 

aplicar o conceito em algoritmos computacionais. 

Através de experimentos realizados em Dorigo (2004), a análise de um grupo de 

formigas coletando alimento em um ambiente controlado comprovou que as formigas 

escolhiam o caminho mais curto. O depósito de feromônio, uma substância produzida pelas 

formigas e acumulada na trilha seguida por elas, é mais concentrado nos caminhos mais 
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curtos, o que os torna mais atrativos para o restante da colônia e intensifica ainda mais a 

concentração naqueles caminhos. Assim, há convergência na escolha do caminho pelos 

habitantes da colônia. 

O feromônio é um dos principais agentes nesse processo de comunicação entre as 

formigas e é ele o elemento computado e quantificado para, na implementação do 

algoritmo, guiar a busca das formigas pelo conjunto de soluções de um problema. As 

principais características do algoritmo, são (KOIDE, 2010): 

• Retroalimentaçao positiva devido às trilhas de feromônio, ou seja, a concentração de 

feromônios é maior em soluções de melhor qualidade. 

• Utilização da matriz de feromônio virtual, que aumenta de concentração em soluções 

boas e diminui de concentração nas outras, evitando estagnação do algoritmo. 

• Comportamento cooperativo das formigas 

• Reforço de feromônios nas trilhas das formigas que atingiram melhores resultados. 

  

 A metaheurística de otimização por colônia de formigas pode ser aplicado a qualquer 

problema de otimização para o qual pode se definir um algoritmo construtivo. Ainda 

segundo Dorigo (2004), o algoritmo pode ser definido segundo o pseudocódigo no 

Algoritmo 10. 

 

 A fase de construir soluções formigas gerencia a colônia de formigas que constrói 

soluções iterativamente, através de um processo de decisão estocástico que lança mão 

das trilhas de feromônio e informações heurísticas do problema. Depois da construção da 

solução, ou mesmo durante, cada formiga irá para o passo de atualizar matriz de 

feromônios, o processo que modifica as trilhas de feromônio. Uma trilha pode ter sua 

concentração de feromônio aumentada por depósito, para que ela tenha maior atratividade 

nas próximas iterações de construção de soluções, ou diminuída, por evaporação, fazendo 

com que aquela trilha seja esquecida na construção de soluções futuras. O processo de 

Algoritmo 10: Pseudocódigo da otimização por colônia de formigas

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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ações daemon serve para realizar ações globais, que não podem ser realizadas por 

formigas separadamente, como procedimento de otimização local ou, por exemplo, seleção 

das formigas que participarão do processo de atualização da matriz de feromônios. 

 É importante perceber que o laço principal do Algoritmo 10 não especifica a ordem e 

nem como as atividades devem interagir, o projetista do algoritmo deve ser sempre livre 

para definir, levando em consideração as características do programa, a ordem e a maneira 

de iteração entre os três passos principais do algoritmo. 

 

5.2 IMPLEMENTAÇÃO DA OTIMIZAÇÃO POR COLÔNIA DE FORMIGAS 

 

O primeiro algoritmo baseado no comportamento das formigas desenvolvido em 

Dorigo (2004) foi o Ant System (AS, aplicado ao problema do caixeiro viajante. Ele obteve 

resultados inferiores aos encontrados na literatura, mas encorajadores, o que levou a 

criação de diversas variações. 

Entre as principais variações do algoritmo de otimização por colônia de formigas, 

estão: Elitist Ant System, Rank-based Ant System, MAX-MIN Ant System (MMAS e Ant 

Colony System (ACS. Em geral, o MMAS apresenta os melhores resultados e maior tempo 

computacional. Neste trabalho, o modelo clássico de Ant Colony Optimization (ACO foi o 

implementado. 

  

5.2.1. Construção da rota 

 

No algoritmo original, m formigas são colocadas inicialmente em cidades randômicas 

e cada formiga k segue, iterativamente, uma regra probabilística que determina qual a 

próxima cidade que será visitada. A probabilidade com a qual uma formiga k, atualmente na 

cidade i, escolhe ir para a cidade j é: 

I_ĝ = [z_g]|[}_g]~∑�∈�f\ [z_g]|[}_g]~ 

em que ηij = 1/dij é a informação heurística da aresta, sendo dij a distância entre as cidades 

i e j; α e β são parâmetros do algoritmo; e Ni
k é a vizinhança viável da formiga k enquanto 

na cidade i, isto é, o conjunto de cidades ainda não visitadas por k. 

Pela regra, a probabilidade de uma aresta (i,j ser escolhida é proporcional à trilha de 

feromônio naquela aresta e a sua informação heurística. Os parâmetros α e β devem ser 

ajustados e funcionam de modo que: se o valor de α for 0, as cidades mais próximas tem 

maior probabilidade de seleção, pois só a informação heurística é levada em consideração 
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no momento da escolha do próximo vértice durante a fase de construção. Por outro lado, 

se β for 0, apenas os feromônios influenciarão na decisão da formiga, ou seja, não há uso 

de informação heurística na construção de soluções. 

 

5.2.2 Atualização do feromônio 

  

 Depois da construção de todas as formigas, é preciso atualizar as trilhas de 

feromônios. Inicialmente, é aplicado o fenômeno de evaporação, que diminui a quantidade 

de feromônio em todas as arestas e então deposita feromônio nas arestas usadas nas 

rotas. A evaporação do feromônio numa aresta segue a equação: 

z ← (1 − �)z_g , ∀(4, ;) ∈ � 
em que 0 < ρ ≤ 1 é a taxa de evaporação do feromônio. O parâmetro ρ é usado para evitar 

o acúmulo indefinido de feromônio em alguma rota, ajudando também o algoritmo a 

esquecer decisões ruins tomadas previamente. Na prática, uma aresta não escolhida pelas 

formigas terá sua quantidade de feromônio decrescida exponencialmente a cada iteração. 

Depois da evaporação, as formigas depositam o feromônio nas arestas pertencentes a 

suas rotas de acordo com: 

z_g ← z_g +�k
^l7

∆z_ĝ , ∀(4, ;) ∈ � 
em que ∆τk

ij é a quantidade de feromônio depositada por uma formiga na aresta (i,j, 

definida pela fórmula: 

∆z_ĝ = {1 �^⁄ , 9<(4, ;) ∈ o^0, M?9>M>5=EáE4> 
em que Ck é o comprimento da rota Tk construída pela k-ésima formiga e computado pela 

soma do comprimento das arestas daquela rota. Isso quer dizer que, quanto melhor é uma 

rota, mais feromônio ela irá depositar sobre suas arestas, tornando maior a probabilidade 

de que elas sejam escolhidas na construção de formigas em iterações futuras. 

 É importante observar que, no caso citado e também utilizado na implementação do 

trabalho, todas as formigas da colônia participam da atualização de feromônio referente à 

rota. A vantagem da utilização de um critério de seleção para o depósito de feromônios 

pode ser um critério a ser estudado num trabalho futuro. 

 

5.3MÚLTIPLAS COLÔNIAS 

 

 A utilização de múltiplas colônias de formigas é pouco encontrada na literatura 
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(MIDDENDORF E REISCHLE, 2000). Alguns exemplos de utilização de múltiplas colônias 

para paralelizar a busca são: 

• Vários algoritmos de otimização por colônia de formigas em paralelo com troca de 

informações entre as colônias é feita a cada k gerações. 

• Utilização de diversos algoritmos curtos de otimização por colônia de formigas em 

sequência, no lugar de um longo cujo tempo de execução seja igual. 

• Modelo de ilha, baseado nos algoritmos genéticos, em que cada ilha mantem uma 

colônia de formigas e a melhor delas sempre influencia na tabela de feromônios. 

 

 Alguns exemplos de estratégias de troca de informação podem ser: 

• Troca da melhor solução global: em cada fase de troca de informações, a melhor 

solução global e copiada para todas as colônias. 

• Troca circular de ótimo local: uma vizinhança circular é estabelecida entre as 

colônias de forma circular e, na fase de troca de informação, a melhor solução é enviada de 

uma colônia para a sua colônia sucessiva. 

• Troca circular de migrantes: as colônias formam uma vizinhança virtual e, a cada 

fase de troca de informação, há comparação entre as m melhores formigas de uma colônia 

com as m melhores de sua sucessora. Deste total de 2m formigas, as m melhores são 

escolhidas para fazer parte da população daquela colônia. 

• Troca circular de ótimo local e migrantes: combinação dos dois itens anteriores. 

 

 Estudos mostram que é melhor trocar pouca informação entre as colônias. Troca 

circular de ótimo local e em pouca frequência é melhor do que os outros métodos 

(MIDDENDORF REISCHLE, 2000). 

  

5.4 APLICAÇÃO DA OTIMIZAÇÃO POR COLÔNIA DE FORMIGAS 

 

 Em sua maneira mais direta de tratamento, a aplicação do algoritmo de Otimização 

por Colônia de Formigas ao Problema do Caixeiro viajante é trivial. O grafo do problema 

tratado corresponde ao grafo percorrido pelas formigas, as trilhas de feromônios são 

associadas aos arcos, ou seja, τij exprime o desejo de se visitar a cidade j logo depois da 

cidade i; e a informação heurística ηij mostra que o desejo heurístico de se visitar a cidade j 

depois da i é inversamente proporcional à distância entre as cidades (DORIGO, 2004). 

 A aplicação ao Problema do Passeio do Robô Seletivo envolve algumas diferenças, 
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uma vez que as adaptações a serem feitas envolvem a não necessidade de uma rota 

contendo todos os vértices do grafo do problema e a sua natureza multiobjetiva, pois 

devem ser considerados os custos demandados pelas arestas da rota e os bônus 

fornecidos pelos vértices. 

 Portanto, na aplicação do algoritmo de otimização por colônia de formigas sobre o 

PRS, cada formiga construindo uma rota sobre um problema do passeio do robô seletivo 

deve levar em consideração duas matrizes de feromônios: a matriz τij de feromônios 

relacionados aos pesos das arestas e a matriz ρj, que marca o depósito de feromônios nos 

vértices do problema. Além disso, há ainda a informação heurística fornecida pelos próprios 

vértices a ser considerada durante a construção da rota, o que adicionaria mais um termo, 

ωj, com seu devido fator exponencial, ao cálculo da probabilidade pk
ij.  Isso sugere que o 

cálculo da probabilidade pk
ij, feito pela formiga k, de escolha do vértice j após a passagem 

pelo vértice i seja feita segundo a equação: 

I_ĝ = [zz_g]|[}_g]~[�g]�[�g]�∑ [zz_g]|[}_g]~[�g]�[�g]��∈�f\  

 Na fase de ações daemon do algoritmo, há a aplicação de busca local sobre as 

formigas geradas na fase construtiva para intensificar a busca na vizinhança de cada 

solução. As três estruturas de vizinhança utilizadas seguem o mesmo esquema das já 

apresentadas nos algoritmos VNS e GRASP: escolha de um vértice e uma posição, 

retirando o vértice da sua posição inicial e inserindo-o na nova posição (operação V1; 

escolha de dois vértices e troca de lugar entre eles (operação V2; escolha de uma 

subcadeia da rota, aplicando sobre ela uma operação de deslocamento (operação V3. 

 As ações daemon foram aplicadas da seguinte maneira: a cada iteração, depois da 

fase de construção do algoritmo, há uma probabilidade de 30% para cada solução gerada 

naquela iteração de que ela seja escolhida para sofrer o processo de busca local segundo 

as vizinhanças V1 e V2. O procedimento de busca local desenvolvido aplica cada estrutura 

de vizinhança sequencialmente, procurando pelo primeiro melhor vizinho, até encontrar um 

ótimo local. A operação V3, por ser a mais custosa em tempo de execução devido a sua 

complexidade O(n3, é aplicada apenas uma vez, ao final do algoritmo, sobre a melhor 

solução encontrada. 

 Além disso, a proposta do algoritmo com múltiplas colônias trabalha com 3 colônias 

distintas, num modo de vizinhança circular e promove troca de informações a cada k 

iterações, em que k é definido como 1/10 do número máximo de iterações, arredondado 

para cima. O pseudocódigo do algoritmo é mostrado no Algoritmo 46. 

 O passo de troca de informações ocorre apenas no algoritmo de múltiplas colônias e 
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envolve a troca de formigas entre as diferentes colônias. Isso ocorre para que as colônias 

com maior qualidade de soluções sejam favorecidas com mais indivíduos para que tenham 

mais chances de encontrar soluções ainda melhores. 

 
Algoritmo 11: O algoritmo de colônia de formigas implementado 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS E RESULTADOS 

 

 Neste capítulo são apresentados: as instâncias utilizadas nos experimentos e o 

método empregado para sua geração; a fase de ajuste de parâmetros para as 

metaheurísticas implementadas; os resultados dos experimentos realizados na aplicação 

dos algoritmos sobre as instâncias do PRS. 

Todos os experimentos foram executados em um computador com sistema 

operacional Windows 7, processador Intel Core i3 2.26GHz com 4 GB de memória RAM. 

Os códigos foram todos implementados em linguagem C e compilados com MinGW GCC. 

  

6.1 INSTÂNCIAS PARA O PROBLEMA 

 

 Por ser um novo problema na literatura, não há instâncias diretamente para o 

problema do Passeio do Robô Seletivo, apenas as instâncias de problemas relacionados. 

Pela dificuldade em reunir tais instâncias e falta de padronização no seu formato, deu-se 

preferência pela geração de instâncias próprias, não baseadas nas já existentes. Os 

elementos de cada instância devem ser: conjunto dos vértices V, com seus respectivos 

bônus e custos associados, o conjunto de arestas A com seus custos, e o custo máximo 

que uma solução para aquela instância deve ter. 

 As instâncias são divididas em 2 tipos: as euclidianas (tipo Euc e as não euclidianas 

(tipo NEuc. Cada um desses tipos é dividido também em 4 grupos: bônus altos e custos 

baixos (grupo BaCb; bônus altos e custos altos (grupo BaCa; bônus baixos e custos baixos 

(grupo BbCb; bônus baixos e custos altos (grupo BbCa. As instâncias do tipo Euc sõ 

construídas de que as distâncias entre seus vértices, ou o custo associado às arestas que 

ligam aqueles vértices, obedecem à desigualdade triangular, o que não foi mantido nas 

instâncias do tipo NEuc. As instâncias são nomeadas de acordo com seu tipo, grupo e 

número de vértices (N, seguindo o modelo Tipo.Grupo.N. 

 Os grupos de instâncias se referem à probabilidade de que o bônus e o custo 

associados a cada vértice durante a construção da instância, como explicado adiante, seja 

alto ou baixo. O pseudocódigo de geração de uma instância com n vértices é descrito no 

Algoritmo 12. 
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 As instâncias geradas pelo algoritmo são todas de grafos completos. A sua primeira 

etapa é posicionar aleatoriamente os vértices num quadro de tamanho 100x100 unidades 

para definir os custos das arestas que os ligam. Depois, são definidos custos associados a 

cada vértice. A função randômica probCustoAlto( retorna verdadeiro se aquele vértice é 

escolhido para ter o seu custo no intervalo de custos altos (LimInfCustoAlto, 

LimSupCustoAlto). O vértice terá seu custo pertencente ao intervalo de custos baixos 

(LimInfCustoBaixo, LimSupCustoBaixo) caso a função retorne falso. 

 

  

De maneira semelhante é escolhido o bônus dos vértices. Para cada vértice v, 

inicialmente, é calculado o somatório de todos os custos das arestas que partem de v e 

divide-se por n-1 para encontrar a média, guardada em media. A função 

probBonusAlto( retorna verdadeiro se o vértice foi escolhido para ter o seu bônus no 

Algoritmo 12: Pseudocódigo para geração das instâncias 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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intervalo de bônus altos media + (LimInfBonusAlto, LimSupBonusAlto) e falso caso ele 

tenha sido escolhido para ter o seu bônus no intervalo de bônus baixos media + 

(LimInfBonusBaixo, LimSupBonusBaixo). A Tabela 1 mostra os parâmetros do algoritmo 

que independem do grupo de instâncias que está sendo gerado. 

 A Tabela 2 mostra a relação entre os parâmetros probCA, da função 

probCustoAlto( que diz a probabilidade de selecionar o vértice para ter o custo no intervalo 

de custos altos, e probBA, da função probBonusAlto( que diz a probabilidade de selecionar 

o vértice para ter o bônus no intervalo de bônus altos, do algoritmo de criação das 

instâncias e cada um dos quatro grupos. 

 

 

Tabela 1 -  Valores dos parâmetros no algoritmo de geração de instâncias 

 

Parâmetro Valor 

LimInfCustoAlto 70 

LimSupCustoAlto 110 

LimInfCustoBaixo 10 

LimSupCustoBaixo 40 

LimInfBonusAlto 70 

LimSupBonusAlto 110 

LimInfBonusBaixo 10 

LimInfBonusAlto 40 

                                         Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 2: Valores dos parâmetros para cada grupo 

 

 probC
A 

probB
A 

BaCa 0,8 0,8 

BaCb 0,2 0,8 

BbCa 0,8 0,2 

BbCb 0,2 0,2 
                                                            Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O último valor definido é o custo máximo cmax que uma solução para aquela 

instância deve ter. Para isso, o Algoritmo 13 é usado. 
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 Foram criados dois conjuntos de instâncias, o primeiro é o conjunto de instâncias 

maiores em que, para cada grupo de cada tipo, foram criadas instâncias de 4 tamanhos 

diferentes: 100, 400, 600 e 900 vértices. O número total de instâncias foi 32 (2 tipos, cada 

tipo com 4 grupos, cada grupo com 4 tamanhos. 

 No conjunto de instâncias menores, um procedimento semelhante foi adotado, mas 

para 3 tamanhos diferentes: 10, 20 e 30 vértices. Esse conjunto foi utilizado para os 

experimentos com o algoritmo exato. 

 

 

  

6.2 AJUSTE DE PARÂMETROS 

 

 A fase de ajuste de parâmetros foi executada para as metaheurísticas VNS, GRASP, 

Otimização por Colônia de Formigas e Otimização Por colônia de Formigas com múltiplas 

colônias. 

 

6.2.1 Vns 

 

 O único parâmetro a ser ajustado no desenvolvimento do VNS foi a quantidade de 

iterações que o algoritmo deve executar, uma vez que as vizinhanças são empregadas em 

ordem crescente de complexidade, sem necessidade de ajuste. Para definir o número de 

iterações, foram executados testes sobre as 4 instâncias do tipo Euc de tamanho médio 

Algoritmo 13: Pseudocódigo para definição do custo máximo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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(400 vértices com 4 valores diferentes para o número de iterações (10, 15, 20 e 30 

iterações. 

 No teste, o algoritmo é executado 20 vezes sobre cada instância para se chegar a 

uma média de resultados na qualidade da solução. A Figura 1 mostra a média do valor dos 

bônus encontrados para as instâncias enumeradas por número de iterações utilizadas. 

 É possível observar um acréscimo sensível na qualidade da solução quando o 

número de iterações parte de 10 para 20, como mostrado na Tabela 3. Aumentando o 

número de iterações do algoritmo para 30, a qualidade da solução melhora ainda mais em 

todos os grupos de instâncias, portanto o algoritmo foi executado com 30 iterações. Não foi 

testada a utilização do algoritmo com 40 iterações, devido ao tempo de execução que isso 

demandaria. 

 O resultado obtido no teste sobre a instância de porte médio foi considerado também 

para as instâncias grandes e pequenas com variações sobre o número de iterações para 

cada intervalo, seguindo os dados da Tabela 4, definida arbitrariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Média da qualidade da solução por número de iterações no VNS 

Figura 1: Ajuste do número de iterações no VNS 

 

    Fonte: Elaborada pelo autor 
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                               Fonte: 
Elaborada pelo autor 

 

Tabela 4: Número de iterações do VNS 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                        Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.2.2 Grasp 

 

 A definição de parâmetros na implementação do GRASP objetiva encontrar os 

melhores valores de α para o algoritmo e do número de iterações para o seu ciclo maior. A 

fase de path-relinking não tem parâmetro para ajustar. De maneira semelhante, foram 

aplicados experimentos sobre as 4 instâncias do tipo Euc e de tamanho médio (400 

vértices para 3 valores diferentes de α (0,2; 0,4; e 0,6. Optou-se por utilizar os mesmos 

valores da Tabela 4 para o número de iterações do algoritmo GRASP. 

 O algoritmo foi executado 20 vezes para cada valor de α sobre as instâncias 

euclidianas de 400 vértices, Euc.400. Os dados obtidos na calibragem do parâmetro são 

mostrados graficamente na Figura 2. É possível observar, como dizem os dados da Tabela 

 Número de iterações 

Grupo de 
Instâncias 

10 15 20 30 

BaCb 8627,472 8829,681 9084,571 9106,391 

BaCa 4179,662 4220,319 4329,412 4351,870 

BbCb 4830,298 4912,117 5030,247 5089,287 

BbCa 2806,142 2879,807 2940,492 3019,190 

Nº de 
vértices 

Nºde 
iterações 

0 a 100 20 

101 a 500 30 

501 a 800 40 

801 a 1000 45 
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5, que a mudança no valor de α provoca modificações no bônus da solução final 

encontrada. O valor das soluções encontradas através do GRASP para α = 0,2 sempre 

apresenta pior qualidade, enquanto que α = 0,4 traz, em geral, as melhores soluções. 

 É importante apontar que, durante os experimentos, as modificações no valor de α 

não trouxeram mudanças no tempo de execução do algoritmo. 

 

Tabela 5: Média da qualidade da solução por valor de α no GRASP 

 Número de iterações 

Grupo de 
instâncias 

0,2 0,4 0,6 

BaCb 6549,473 6951,150 6862,524 

BaCa 3573,501 3679,493 3692,421 

Figura 2: Ajuste do parâmetro α no GRASP 

 
            Fonte: Elaborada pelo autor. 
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                                     Fonte: Elaborada pelo autor. 

6.2.3 Otimização por colônia de formigas 

 

 A Otimização por Colônia de Formigas apresentada exige a calibração dos diversos 

parâmetros do algoritmo, sendo eles: os parâmetros exponenciais (α, β, γ e λ, taxa de 

evaporação ρ, número de iterações i, número de formigas f e probabilidade p de sofrer 

busca local. 

 O número de iterações do algoritmo seguiu a mesma tabela de iterações do 

algoritmo VNS. Para a definição dos parâmetros exponenciais, adotou-se a seguinte 

estratégia: um dos parâmetros recebeu valor 1,0 e os demais 0,0 para que fosse avaliada a 

influência daquele parâmetro sobre os resultados, eliminando o quanto possível a 

interferência dos outros. Depois da análise dos resultados, o valor definido para cada 

parâmetro foi arbitrário, dando prioridade aos valores maiores para os parâmetros com 

melhor desempenho nos experimentos desta etapa. 

 A Tabela 6 mostra o valor médio das soluções encontradas na execução dos 

experimentos para calibrar os parâmetros exponenciais. Executou-se 20 vezes cada 

algoritmo para encontrar a média e definir o valor de cada parâmetro. A mudança nos seus 

valores durante os experimentos não influenciou no tempo de execução do algoritmo. 

 

Tabela 6: Média da qualidade das soluções no ajuste de parâmetros exponenciais 
na colônia de formigas 

 

 Parâmetro com valor igual a 1 

Grupo de 
instâncias 

α β γ λ 

BaCb 7007,382 6730,475 6961,654 6749,184 

BaCa 3555,968 3779,424 3769,184 3677,462 

BbCb 11412,891 11950,901 12012,020 10569,864 

BbCb 6528,670 6528,670 6631,729 

BbCa 3811,462 3887,139 3766,131 
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BbCa 3390,672 2970,173 3459,735 3018,760 

                          Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os valores escolhidos para os parâmetros exponenciais do algoritmo foram: α = 1,0, 

β = 0,5, γ = 3,5 e λ = 0,3. 

 Para a quantidade de formigas do algoritmo, utilizou-se um processo semelhante ao 

da definição do número de iterações dos algoritmos GRASP e VNS. Foram executados 

testes sobre as 4 instâncias do tipo Euc de tamanho médio (400 vértices com 4 valores 

diferentes para a população de formigas (15, 20, 25 e 30 formigas. Na execução desse 

experimento, o algoritmo foi executado 20 vezes sobre cada instância para se chegar a 

uma média dos bônus da solução. A Figura 3 mostra a média do valor dos bônus 

encontrados para as instâncias enumeradas por número de formigas no algoritmo, dados 

mostrados pela Tabela 7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ajuste do número de formigas no ACO 

        Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os dados dos experimentos mostram que o aumento no número de formigas 

provoca também, em todos os casos, aumento na qualidade da solução. Escolheu-se o 

número de formigas que mais melhorava as soluções encontradas. O número de formigas f 

na execução do algoritmo de otimização por colônia ACO de formigas foi definido como 30. 

Para o algoritmo ACO-Multi, que é a implementação da colônia de formigas com múltiplas 

colônias, foi utilizado como população inicial um número de formigas igual a 30/c, em que c 

é o número de colônias do algoritmo, neste trabalho fixado em c = 3. 

 Outro parâmetro definido foi a taxa de evaporação ρ. Para isso, foram analisados os 

dados dos experimentos envolvendo três taxas de evaporação: 0,65, 0,55 e 0,45, 

mostrados na Tabela 8. 

 

Tabela 7: Média da qualidade da solução por número de formigas no ACO 

 

 Nº de formigas 

Grupo de instâncias 15 20 25 30 

BaCb 7018,438 7159,398 7234,992 7240,702 

BaCa 3705,072 3772,821 3810,700 3871,175 

BbCb 11750,610 12090,739 12170,155 12169,185 

BbCa 3240,418 3429,782 3618,271 3720,792 

                         Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

Tabela 8: Qualidade da solução por feromônio 

 

 Valor de ρ 
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Grupo de instâncias 0,45 0,55 0,65 

BaCb 6951,472 7043,001 7133,118 

BaCa 3491,371 3565,386 3716,699 

BbCb 10912,682 11042,163 12043,895 

BbCa 3185,718 3324,780 3587,083 

                                      Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  

Tabela 9: Qualidade da solução por feromônio 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

É possível observar que adotar o valor 0,65 para ρ traz os melhores resultados para 

o algoritmo, o que o torna o melhor valor entre os analisados para a utilização nos 

experimentos. A definição dos outros parâmetros foi feita em uma fase anterior e, até lá, o 

valor usado para o parâmetro ρ era de 0,5. 

 O último parâmetro definido foi a probabilidade p que uma formiga tem de sofrer 

busca local depois da fase de construção. Para isso, foram analisados os dados dos 

experimentos envolvendo três valores de p: 0,1, 0,3 e 0,5, mostrados na Tabela 9. 

 

Os valores de 0,3 e 0,5 para p trazem os melhores resultados. Foi escolhido 0,3 por 

conta da redução no tempo de execução que se tem ao utilizá-lo. 

 

6.3 RESULTADOS 

 

6.3.1 Comparação com algoritmo exato 

 

 A primeira fase de experimentos compara os resultados obtidos pelas 

 Valor de p 

Grupo de instâncias 0,1 0,3 0,5 

BaCb 6901,375 7105,364 7112,580 

BaCa 3302,106 3603,541 3583,552 

BbCb 10531,246 11045,155 11063,144 

BbCa 3016,528 3320,724 3301,109 
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metaheurísticas implementadas e os resultados do algoritmo exato sobre o grupo de 

instâncias pequenas. Foi utilizado o solver GLPK sobre as instâncias, segundo a 

modelagem do PRS definida. 

 

                                    Tabela 10: Resultados do algoritmo exato sobre o conjunto de instâncias 
pequenas 

 

 Tipo Euc Tipo NEuc 

Instâncias Resultado Tempo (s) Resultado Tempo (s) 

BaCb.10 496 0,1 623 0,1 

BaCa.10 555 0,1 307 0,1 

BbCb.10 250 0,1 335 0,1 

BbCa.10 273 0,1 262 0,0 

BaCb.20 1046 237,7 942 23,9 

BaCa.20 640 13,6 971 0,9 

BbCb.20 327 50,8 752 1,4 

BbCa.20 364 3,4 310 0,8 

BaCb.30 37,6 1205 911 2348,1 

BaCa.30 - - 190 4,2 

BbCb.30 667 79,7 968 329,8 

BbCa.30 591 98,5 848 94,3 

                                         Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 A Tabela 10 mostra o resultado da execução do algoritmo exato sobre essas 

instâncias, mostrando o resultado obtido pelo algoritmo, que é o bônus total coletado para 

aquela instância, e o tempo de execução do algoritmo em segundos.  O GLPK, na instância 

BaCa.30, excedeu o limite de consumo de memória permitido durante a execução e não 

chegou ao resultado. As metaheurísticas implementadas foram executadas também sobre 
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o grupo de pequenas instâncias e os resultados são mostrados na Tabela 11. 

 

                 Tabela 11: Resultado da execução das metaheurísticas sobre o grupo de pequenas 
instâncias 

 

 GRASP VNS ACO ACO-Multi 

Instâncias Euc NEuc Euc NEuc Euc NEuc Euc NEuc 

BaCb.10 496,34 622,91 496,34 623,91 496,34 623,91 496,34 623,91 

BaCa.10 555,26 307,45 555,26 307,45 555,26 307,45 555,26 307,45 

BbCb.10 249,87 335,32 249,87 335,32 249,87 335,32 249,87 335,32 

BbCa.10 273,12 262,02 273,12 262,02 273,12 262,02 273,12 262,02 

BaCb.20 1045,76 942,48 1045,76 931,48 1045,76 919,48 1045,76 942,48 

BaCa.20 640,19 971,22 640,19 971,22 640,19 971,22 640,19 971,22 

BbCb.20 321,87 752,09 322,87 742,09 326,87 752,09 326,87 752,09 

BbCa.20 352,30 310,43 364,30 310,43 364,30 310,43 364,30 310,43 

BaCb.30 37,6 911,27 37,6 911,27 37,6 911,27 37,6 911,27 

BaCa.30 1095,23 190,37 1010,29 190,37 1026,32 190,37 1056,12 187,37 

BbCb.30 667,00 968,43 662,78 968,43 662,21 968,43 665,09 968,43 

BbCa.30 590,78 848,05 590,78 848,05 590,78 848,05 590,78 848,05 
                          Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os resultados mostram que as metaheurísticas foram capazes de encontrar a 

solução exata do grupo de instâncias pequenas na grande maioria dos casos, 

principalmente nas menores. O tempo de execução dos algoritmos não foi tabelado porque 

todos equivalem a 0,1 segundos. 

 O algoritmo exato não foi executado para o grupo das instâncias grandes, porque 

demanda bastante tempo de execução. Uma tentativa preliminar exigiu cerca de 1 semana 

para a resolução instância Euc.BaCb.100. 

 

 

6.3.2Comparação das metaheurísticas 

 

 Os resultados da execução dos algoritmos sobre as instâncias são divididos por tipo 

(Euc e NEuc. Cada metaheurística implementada foi executada 20 vezes sobre as 

instâncias para chegar a uma média, como mostra a Tabela 12 da aplicação dos algoritmos 

aos problemas do tipo Euc. A melhor solução para cada instância é destacada em negrito. 
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Cada coluna das tabelas é referente a uma implementação de metaheurística, de modo 

que ACO se refere a colônia de formigas com uma única colônia e ACO-Multi se refere a 

implementação da colônia de formigas com múltiplas colônias. 

                     Tabela 12: Média do bônus da solução encontrada por cada algoritmo para as 
instâncias do tipo Euc 

 

                                 

                         

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 
 

Algoritmo 

Instâncias GRASP VNS ACO ACO-Multi 

Euc.BaCb.100 2763,572 2825,821 2409,162 2900,833 

Euc.BaCa.100 2543,781 2122,155 1503,808 2304,783 

Euc.BbCb.100 2346,267 1536,130 2385,339 2362,583 

Euc.BbCa.100 1089,133 849,697 1244,185 1464,681 

Euc.BaCb.400 8330,901 8109,860 7420,810 7604,852 

Euc.BaCa.400 4967,918 4820,198 3874,200 4068,576 

Euc.BbCb.400 14770,816 5496,290 12021,681 12951,973 

Euc.BbCa.400 4886,523 3183,892 3750,412 4056,146 

Euc.BaCb.600 25353,716 14370,203 19480,814 21286,286 

Euc.BaCa.600 8759,680 8967,910 7790,094 8264,287 

Euc.BbCb.600 11927,912 7536,289 9716,614 9625,091 

Euc.BbCa.600 3719,101 2892,001 3375,483 3603,697 

Euc.BaCb.900 29029,309 23525,422 27519,731 28037,230 

Euc.BaCa.900 10512,189 8910,473 9048,090 9957,382 

Euc.BbCb.900 19360,672 11168,513 17099,475 19394,218 

Euc.BbCa.900 4172,481 3830,764 4296,120 4220,413 



64 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Considerando a qualidade de solução encontrada nas instâncias do tipo Euc, os 

resultados obtidos através dos experimentos mostram que o algoritmo de colônia de 

formigas se sobressai na maioria dos casos sobre as outras duas metaheurísticas. O 

GRASP mostra bons resultados em apenas uma das instâncias e o algoritmo VNS 

encontra a melhor solução dos três algoritmos em 5 delas. O algoritmo de colônia de 

formigas mostra bom desempenho por encontrar o melhor resultado em 10 das instâncias 

estudadas. 

 A Tabela 13 mostra os resultados das médias de execução das metaheurísticas 

implementadas aplicadas as instâncias do tipo NEuc. A melhor solução para cada instância 

é destacada. 

                           Tabela 13: Média do bônus da solução encontrada por cada algoritmo para as 
instâncias do tipo NEuc 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

 

                               

                                

 

 

 

 

 

                                   

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 Algoritmo 

Instâncias GRASP VNS ACO ACO-Multi 

NEuc.BaCb.100 2983,542 2873,519 2720,108 2830,391 

NEuc.BaCa.100 1525,682 1625,296 1436,130 1506,174 

NEuc.BbCb.100 1860,150 1599,706 2258,941 2403,683 

NEuc.BbCa.100 1146,095 916,672 1318,891 1310,184 

NEuc.BaCb.400 8452,160 9496,241 9235,197 9086,665 

NEuc.BaCa.400 4823,452 6758,181 5657,981 6284,337 

NEuc.BbCb.400 5745,137 5118,361 5543,271 5709,381 

NEuc.BbCa.400 3523,280 2519,782 2427,002 2806,426 

NEuc.BaCb.600 11534,209 15821,302 14123,867 15592,701 

NEuc.BaCa.600 6893,302 8980,894 7280,309 7809,862 

NEuc.BbCb.600 8504,205 7981,469 9249,164 9785,113 

NEuc.BbCa.600 5632,150 3560,937 5650,550 5908,487 

NEuc.BaCb.900 19784,720 21180,571 18985,943 20971,047 

NEuc.BaCa.900 9685,384 12053,962 10063,208 13086,901 

NEuc.BbCb.900 13230,049 12912,462 11067,075 10853,690 

NEuc.BbCa.900 9019,845 7428,466 8574,573 8702,643 
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Levando em conta a qualidade de solução encontrada nas instâncias do tipo NEuc, 

os algoritmos mostram desempenhos semelhantes, pois a qualidade da melhor solução 

encontrada pelas metaheurísticas implementadas se distribuiu entre as três 

implementações. 

O tempo de execução dos algoritmos também foi medido e a média dos tempos nas 

20 execuções é mostrada na Tabela 14 e na Tabela 15, em segundos, referente às 

instâncias do tipo NEuc e Euc respectivamente. A menor média de tempo para cada 

instância dos dois tipos é destacada em negrito.  

 

                        Tabela 14: Média do tempo de execução de cada algoritmo em segundos para as 
instâncias do tipo Neuc 

 

 Algoritmo 

Instâncias GRASP VNS ACO ACO-Multi 

NEuc.BaCb.100 2,473 2,468 1,783 1,807 

NEuc.BaCa.100 2,362 2,775 1,609 1,769 

NEuc.BbCb.100 2,797 2,692 1,890 1,845 

NEuc.BbCa.100 2,164 2,702 2,189 2,304 

NEuc.BaCb.400 674,619 631,351 297,975 304,195 

NEuc.BaCa.400 580,463 490,896 250,593 280,384 

NEuc.BbCb.400 671,575 541,786 316,355 331,376 

NEuc.BbCa.400 587,389 540,398 279,284 299,218 

NEuc.BaCb.600 2902,298 2830,835 1360,562 1452,461 

NEuc.BaCa.600 2197,475 2942,186 1581,248 1795,371 

NEuc.BbCb.600 2471,164 3216,874 1439,924 1650,487 

NEuc.BbCa.600 2809,587 2460,183 1360,163 1453,932 

NEuc.BaCb.900 14624,561 14563,464 10342,352 11003,075 

NEuc.BaCa.900 14813,875 12860,579 7203,261 7690,376 

NEuc.BbCb.900 14942,153 15783,383 6776,196 7037,035 

NEuc.BbCa.900 13461,673 14702,612 6170,462 6893,962 

                               Fonte: Elaborada pelo autor 
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                         Tabela 15: Média do tempo de execução de cada algoritmo em segundos para as 
instâncias do tipo Euc 

 

 Algoritmo 

Instâncias GRASP VNS ACO ACO-Multi 

Euc.BaCb.100 3,417 3,043 1,570 1,673 

Euc.BaCa.100 3,724 2,543 1,410 1,607 

Euc.BbCb.100 3,256 2,607 2,187 2,061 

Euc.BbCa.100 3,154 2,838 1,612 1,509 

Euc.BaCb.400 640,312 557,623 273,485 290,381 

Euc.BaCa.400 582,494 510,389 257,712 279,728 

Euc.BbCb.400 682,187 542,387 412,796 439,061 

Euc.BbCa.400 589,396 523,968 291,839 360,281 

Euc.BaCb.600 2869,195 2893,612 1851,478 2018,875 

Euc.BaCa.600 2693,750 2680,451 1384,158 1408,491 

Euc.BbCb.600 2988,395 3192,674 1479,733 1538,120 

Euc.BbCa.600 2801,382 2951,472 1274,504 13001,946 

Euc.BaCb.900 14501,502 14681,761 8488,486 9030,158 

Euc.BaCa.900 15809,813 13098,598 6975,459 7263,986 

Euc.BbCb.900 15792,319 15218,890 7542,828 7703,861 

Euc.BbCa.900 14390,574 13709,485 6077,938 6309,197 

                                 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  

Os algoritmos de colônia de formigas apresentam em todos os casos os menores 

tempos de execução. Os maiores tempos de execução se dividem entre GRASP e VNS. 

Depois dos experimentos iniciais, utilizando como critério de parada o número de iterações 

que o algoritmo, foram feitos experimentos comparando os algoritmos dois a dois, para 

selecionar o melhor deles de acordo com critérios estatísticos. 

 Para a comparação de cada algoritmo, foi escolhido o tempo de execução t como o 

maior entre os tempos de execução dos dois algoritmos e o algoritmo com tempo de 

execução inferior foi executado novamente sob um novo critério de parada para uma 

comparação mais justa de resultados. 

 A primeira rodada de execuções de comparação foi feita entre os algoritmos GRASP 

e VNS, com os dados na Tabela 16 e na Tabela 17. Apesar de terem tempos semelhantes, 
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a execução do GRASP, na grande maioria das instâncias, foi a que tomou mais tempo de 

execução, então o VNS foi reexecutado com o critério de parada modificado para o limite 

de tempo definido pelo que foi encontrado no GRASP. Os dados das tabelas são para 20 

execuções. 

              Tabela 16: Comparação das soluções entre os algoritmos GRASP e VNS para instâncias 
do tipo Euc 

 

 Média Desvio Padrão Melhor Solução 

Instâncias GRASP VNS GRASP VNS GRASP VNS 

BaCb.100 2763,572 2830,821 145,362 120,583 2870,369 2870,369 

BaCa.100 2543,781 2087,155 120,376 101,176 2536,781 2536,781 

BbCb.100 2346,267 1597,583 113,461 98,374 2405,570 2405,570 

BbCa.100 1089,133 859,832 67,527 50,737 1104,486 1104,486 

BaCb.400 8330,901 8076,386 231,682 216,487 8451,760 8305,372 

BaCa.400 4967,918 4865,672 258,741 235,176 5138,838 4916,562 

BbCb.400 6770,816 5540,811 352,507 315,935 6862,213 5667,472 

BbCa.400 4886,523 3179,732 280,104 274,164 5036,635 3345,576 

BaCb.600 25353,716 14489,693 808,268 759,162 25986,417 15123,250 

BaCa.600 8759,680 9012,491 304,463 287,540 8962,425 9107,464 

BbCb.600 11927,912 7550,684 506,386 382,742 12396,450 7689,840 

BbCa.600 3719,101 2806,357 160,549 127,675 3853,696 2896,465 

BaCb.900 29029,309 27728,902 1308,492 1236,553 30102,461 29860,724 

BaCa.900 10512,189 11562,597 497,852 405,625 10964,154 11965,183 

BbCb.900 19360,672 12562,084 965,713 699,164 20437,590 13106,964 

BbCa.900 4172,481 3890,514 279,708 230,571 4370,871 4012,269 

                  Fonte: Elaborada pelo autor. 

                     Tabela 17: Comparação das soluções entre os algoritmos GRASP e VNS para 
instâncias do tipo NEuc 

 

 Média Desvio padrão Melhor Solução 

Instâncias GRASP VNS GRASP VNS GRASP VNS 

BaCb.100 2983,542 2923,581 130,895 130,873 3004,576 3049,105 

BaCa.100 1525,682 1673,673 90,471 97,412 1560,375 1720,630 

BbCb.100 1860,150 1603,425 103,123 103,045 1940,662 1670,364 

BbCa.100 1146,095 930,032 54,587 38,523 1203,264 952,178 
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BaCb.400 8452,160 9562,012 204,673 506,253 8608,428 9720,168 

BaCa.400 4823,452 6841,341 272,506 360,621 5007,365 7038,914 

BbCb.400 5745,137 5240,863 224,586 260,398 5936,515 5324,177 

BbCa.400 3523,280 2682,392 129,017 120,698 3610,398 2749,855 

BaCb.600 11534,209 15979,903 892,930 809,782 12319,475 17002,598 

BaCa.600 6893,302 9032,731 286,753 470,365 7012,547 9302,019 

BbCb.600 8504,205 8018,820 472,206 398,297 8605,126 8420,871 

BbCa.600 5632,150 4071,894 260,873 194,603 5721,065 4217,265 

BaCb.900 19784,720 21026,872 892,026 1019,821 20416,312 22619,786 

BaCa.900 9685,384 14065,641 398,771 782,109 10128,430 14604,256 

BbCb.900 13230,049 12813,091 689,390 640,293 13610,572 13290,746 

BbCa.900 9019,845 7301,197 460,715 381,809 9360,176 7521,461 

                            Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Os resultados mostram que, mesmo com o acréscimo de tempo à execução do VNS, 

o GRASP ainda apresenta resultados melhores. A próxima rodada de execuções de 

comparação foi feita entre os algoritmos ACO e ACO-Multi, a Tabela 16 e a Tabela 17 

mostram os resultados da comparação para os dois tipos de instância. O ACO-Multi teve 

um tempo de execução semelhante ao do ACO em todas as instâncias, como verificado na 

Tabela 14, então os mesmo dados da execução inicial foram utilizados. 

 

                Tabela 18: Comparação das soluções entre os algoritmos ACO e ACO-Multi para 

instâncias do tipo Euc 

 Média Desvio padrão Melhor Solução 

Instâncias ACO ACO-Multi ACO ACO-Multi ACO ACO-Multi 

BaCb.100 2409,162 2900,833 120,576 153,472 2513,165 2904,155 

BaCa.100 1503,808 2304,783 80,112 121,319 1592,471 2389,165 

BbCb.100 2385,339 2363,583 120,093 112,018 2410,034 2410,034 

BbCa.100 1244,185 1464,681 64,166 78,612 1302,164 1503,193 

BaCb.400 7420,810 7604,852 360,302 379,093 7490,521 7721,058 

BaCa.400 3874,200 4068,576 190,090 212,692 3820,139 4156,763 

BbCb.400 12021,681 12951,973 679,615 783,035 12103,280 13201,305 

BbCa.400 3750,412 4056,146 184,825 231,139 3803,165 4260,103 

BaCb.600 19480,814 21286,286 1029,473 1198,193 20016,403 22007,642 
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BaCa.600 7790,094 8264,287 403,124 439,201 7853,054 8389,953 

BbCb.600 9716,614 9625,091 416,847 482,943 9762,309 9762,309 

BbCa.600 3375,483 3603,697 229,091 195,710 3402,464 3701,362 

BaCb.900 27519,731 28037,230 1362,287 1653,561 28029,165 29174,209 

BaCa.900 9048,090 9957,382 445,318 472,903 9312,081 10174,102 

BbCb.900 17099,475 19394,218 1302,407 1004,174 17260,116 20361,791 

BbCa.900 4296,120 4220,413 221,375 204,561 4413,150 4413,150 
            Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

                  Tabela 19: Comparação das soluções entre os algoritmos ACO e ACO-Multi para 
instâncias do tipo Neuc 

 

 Média Desvio padrão Melhor Solução 

Instâncias ACO ACO-Multi ACO ACO-Multi ACO ACO-Multi 

BaCb.100 2720,108 2830,391 132,798 143,201 2760,265 2849,651 

BaCa.100 1436,130 1506,174 78,281 78,439 1480,714 1530,434 

BbCb.100 2258,941 2403,683 113,109 120,187 2504,975 2504,975 

BbCa.100 1318,891 1310,184 78,352 60,427 1439,372 1439,372 

BaCb.400 9235,197 9086,665 304,659 460,265 9354,219 9145,266 

BaCa.400 5657,981 6284,337 260,402 301,264 5742,365 6329,968 

BbCb.400 5543,271 5709,381 231,190 289,826 5636,515 5780,241 

BbCa.400 2427,002 2806,426 180,378 160,572 2480,163 2879,315 

BaCb.600 14123,867 15592,701 705,601 790,413 14343,454 15792,825 

BaCa.600 7280,309 7809,862 320,632 379,422 7312,894 7903,453 

BbCb.600 9349,164 9785,113 420,788 489,179 9427,965 9834,342 

BbCa.600 5650,550 5908,487 265,164 240,518 5699,820 6037,599 

BaCb.900 18985,943 20971,047 962,542 1239,341 20013,764 21859,071 

BaCa.900 10063,208 13086,901 539,135 746,164 10352,090 13542,860 

BbCb.900 11067,075 10853,690 602,043 568,311 11348,385 11021,573 

BbCa.900 8574,573 8702,643 423,509 496,164 8647,925 8845,353 
                         Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

A análise dos dados nas tabelas de comparação entre o ACO e o ACO-Multi 

mostram que este tem desempenho superior ao anterior, o que era esperado, atingindo 

resultados melhores na grande maioria das instâncias. As próximas tabelas de comparação 
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levam em conta os algoritmos GRASP e ACO-Multi. Como o tempo de execução do 

GRASP foi sempre superior ao do ACO-Multi, então ele é agora utilizado como critério de 

parada do algoritmo ACO-Multi, no lugar do número de iterações. Os dados dessa 

comparação estão na Tabela 20 e na Tabela 21. 

 

 

                  Tabela 20: Comparação das soluções entre os algoritmos GRASP e ACO-Multi para 
instâncias do tipo Euc 

 

 Média Desvio padrão Melhor Solução 

Instâncias GRASP ACO-Multi GRASP ACO-Multi GRASP ACO-Multi 

BaCb.100 2763,572 2967,185 149,598 170,524 2830,702 3001,428 

BaCa.100 2543,781 2503,562 103,496 139,753 2569,641 2569,641 

BbCb.100 2346,267 2471,093 121,245 123,159 2390,551 2503,199 

BbCa.100 1089,133 1572,412 59,080 87,593 1102,406 1617,649 

BaCb.400 8330,901 7903,365 410,150 401,878 8427,194 8048,917 

BaCa.400 4967,918 4503,158 277,612 237,552 5013,662 4672,472 

BbCb.400 14770,816 14976,517 719,402 648,723 15014,061 15327,273 

BbCa.400 4886,523 4532,598 261,295 260,421 4932,185 4639,384 

BaCb.600 25353,716 23602,035 1329,160 1403,268 26044,188 24052,176 

BaCa.600 8759,680 8732,903 412,175 431,825 8832,065 8832,065 

BbCb.600 11927,912 10257,194 691,342 506,255 12165,215 10451,527 

BbCa.600 3719,101 3924,902 189,736 178,461 3798,175 4094,155 

BaCb.900 29029,309 29058,532 1530,594 1947,584 30165,907 30053,468 

BaCa.900 10512,189 10542,704 501,892 560,460 10943,156 10703,169 

BbCb.900 19360,672 20193,869 1984,163 1003,189 19506,488 20341,444 

BbCa.900 4172,481 4301,582 218,066 201,483 4243,854 4427,639 

                         Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

                    Tabela 21: Comparação das soluções entre os algoritmos GRASP e ACO-Multi para 
instâncias do tipo Neuc 

 

 Média Desvio padrão Melhor Solução 

Instâncias GRASP ACO-Multi GRASP ACO-Multi GRASP ACO-Multi 

BaCb.100 2983,542 2916,528 150,732 160,486 3001,643 3001,643 
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BaCa.100 1525,682 1604,565 67,635 80,885 1598,328 1675,351 

BbCb.100 1860,150 2512,152 79,803 120,413 1904,168 2501,156 

BbCa.100 1146,095 1390,960 43,162 80,970 1201,359 1403,278 

BaCb.400 8452,160 9183,143 401,189 435,268 8652,157 9316,442 

BaCa.400 4823,452 6328,932 206,384 302,693 5003,921 6502,158 

BbCb.400 5745,137 5812,194 264,290 270,754 5834,452 5983,907 

BbCa.400 3523,280 2907,563 170,973 143,682 3604,218 3061,365 

BaCb.600 11534,209 16036,464 504,241 869,983 12001,109 16510,554 

BaCa.600 6893,302 7903,152 309,864 370,356 7026,417 8129,169 

BbCb.600 8504,205 9806,771 430,182 525,791 8620,147 10102,573 

BbCa.600 5632,150 6002,254 242,361 316,289 5783,219 6127,160 

BaCb.900 19784,720 21475,651 1009,157 1013,652 20146,654 22014,972 

BaCa.900 9685,384 14302,492 464,326 705,365 9738,602 14967,593 

BbCb.900 13230,049 11306,358 600,552 642,465 13740,243 11603,532 

BbCa.900 9019,845 8830,521 430,159 430,690 9302,548 9031,575 

            Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A análise dos dados das tabelas que comparam os algoritmos GRASP e ACO-Multi 

permite perceber que houve uma melhora considerável das soluções encontradas pelo 

algoritmo ACO-Multi quando foi-lhe dado o mesmo tempo de execução do GRASP. As 

soluções conseguiram ser ainda melhores que as encontradas pelo GRASP na maioria dos 

casos em ambos os tipos de instâncias. 

 Foram executados os testes estatísticos de Mann-Whitney (Teste U sobre as médias 

dos resultados, com o auxílio do programa PAST, versão 2.00, para validar os resultados 

da Tabela 20 e da Tabela 21, mostrando que os valores encontrados para as soluções dos 

algoritmos pertencem a grupos diferentes. Nas Tabela 21 são mostrados os valores do p-

valor do Teste U para as instâncias do tipo Euc. Na Tabela 22 são mostrados os valores do 

p-valor do Teste U para as instâncias do tipo NEuc. A comparação foi feita entre os 

algoritmos GRASP e ACO-Multi. 

 

                                         Tabela 22: O p-valor resultado do teste de Mann-Whitney sobre as 

instâncias do tipo Euc 

Instâncias p-valor 

Euc.BaCb.100 6,3. 10�� 
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Euc.BaCa.100 6,9. 10�� 
Euc.BbCb.100 6,9. 10�� 
Euc.BbCa.100 6,9. 10�� 
Euc.BaCb.400 6,3. 10�� 
Euc.BaCa.400 6,9. 10�� 
Euc.BbCb.400 4,6. 10�7� 
Euc.BbCa.400 5,3. 10�� 
Euc.BaCb.600 6,7. 10�� 
Euc.BaCa.600 6,9. 10�� 
Euc.BbCb.600 4,5. 10�� 
Euc.BbCa.600 4,6. 10�7� 
Euc.BaCb.900 5,3. 10�� 
Euc.BaCa.900 5,3. 10�� 
Euc.BbCb.900 5,3. 10�� 
Euc.BbCa.900 5,8. 10�� 

                                             Fonte: Elaborada pelo autor. 

        

            Tabela 23: Resultado do teste de Mann-Whitney sobre as 
instâncias do        tipo NEuc 

 

Instâncias p-valor 

NEuc.BaCb.100 6,3. 10�� 
NEuc.BaCa.100 5,7. 10�� 
NEuc.BbCb.100 4,3. 10�� 
NEuc.BbCa.100 6,3. 10�� 
NEuc.BaCb.400 5,9. 10�� 
NEuc.BaCa.400 6,9. 10�� 
NEuc.BbCb.400 6,3. 10�� 
NEuc.BbCa.400 6,9. 10�� 
NEuc.BaCb.600 6,9. 10�� 
NEuc.BaCa.600 5,4. 10�� 
NEuc.BbCb.600 5,3. 10�� 
NEuc.BbCa.600 6,3. 10�� 
NEuc.BaCb.900 6,3. 10�� 
NEuc.BaCa.900 5,7. 10�� 
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NEuc.BbCb.900 6,3. 10�� 
NEuc.BbCa.900 4,9. 10�� 

                                                               Fonte: Elaborada pelo autor. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Um resultado esperado, pelo poder de exploração do path-relinking era de que o 

GRASP apresentasse bons resultados nos dois grupos de instâncias. Apesar de não ter 

uma busca local intensa, o GRASP pôde alcançar bons resultados. O algoritmo VNS, por 

outro lado, não mostrou capacidade para encontrar boas soluções para as instâncias do 

tipo Euc. A Otimização por Colônia de Formigas apresentou, em geral, bons resultados, 

tanto por mostrar soluções de boa qualidade quanto por ter os menores tempos de 

execução entre os quatro algoritmos implementados, especialmente nas instâncias 

maiores. Entretanto, os resultados não foram tão bons levando em consideração as 

instâncias do tipo NEuc. 

 Por fim, a metaheurística ACO-Multi foi capaz de encontrar boas soluções, bem 

melhores que as do ACO, em um tempo de execução pouco superior. Além disso, na 

comparação final entre os algoritmos, a ACO-Multi encontrou ainda resultados melhores 

que os do GRASP para a grande maioria das instâncias, um resultado que não era 

esperado, dada a grande capacidade do path-relinking. 

 Os maiores tempos de execução da metaheurística GRASP ficam por conta da fase 

de path-relinking, que explora de maneira intensa as soluções encontradas, e da fase de 

busca local pela vizinhança N3, a mais custosa das três, que é executada diversas vezes 

durante o algoritmo, uma para cada iteração. O ACO e o ACO-Multi executam a vizinhança 

N3 apenas uma vez durante a sua execução, ao final do algoritmo, o que reduz bastante do 

seu tempo de execução. Além disso, as vizinhanças N1 e N2 no ACO e ACO-Multi são 

executadas segundo uma probabilidade de 0,3, o que reduz ainda mais seu tempo de 

execução. 
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