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Resumo 

Os algoritmos científicos são uma nova metaheurística inspirada no processo da 

pesquisa científica. O novo método introduz a ideia de tema para buscar o espaço de 

soluções de problemas difíceis. A inspiração para esta classe de algoritmos vem do ato 

de pesquisar, que compreende pensar, compartilhar conhecimento e descobrir novas 

ideias. As ideias do novo método são ilustradas no Problema do Caixeiro Viajante. Um 

experimento computacional aplica a abordagem proposta a uma nova variante do 

Problema do Caixeiro Viajante intitulada Problema do Caixeiro Alugador. Os resultados 

são comparados aos algoritmos do estado da arte para o último problema. 

Palavras-chave: Algoritmo Científico. Computação Evolucionária. Metaheurísticas. 

Problema do Caixeiro Alugador. 

  



Abstract 

The Scientific Algorithms are a new metaheuristics inspired in the scientific research 

process. The new method introduces the idea of theme to search the solution space of 

hard problems. The inspiration for this class of algorithms comes from the act of 

researching that comprises thinking, knowledge sharing and disclosing new ideas. The 

ideas of the new method are illustrated in the Traveling Salesman Problem. A 

computational experiment applies the proposed approach to a new variant of the 

Traveling Salesman Problem named Car Renter Salesman Problem. The results are 

compared to state-of-the-art algorithms for the latter problem. 

Keywords: Scientific Algorithms. Evolutionary Computation. Metaheuristics. Car 

Renter Salesman Problem. 
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1 Introdução 
 A pesquisa é um conjunto de processos sistemáticos com o objetivo de 

desenvolver o conhecimento humano. Os objetivos da pesquisa são descobrir, entender 

e documentar novos fatos ou relações que possam ser aplicados na resolução de 

problemas, além de confirmar ou expandir os resultados de trabalhos anteriores. Os 

processos da pesquisa científica inspiraram uma nova metaheurística baseada em 

população, intitulada Algoritmos Científicos. Diferente das metáforas evolucionárias 

clássicas em que indivíduos competem entre si para se reproduzir e perpetuar suas 

características genéticas, a pesquisa sugere a cooperação entre indivíduos para a 

evolução intelectual, perpetuando suas ideias. Neste contexto, a evolução intelectual é 

tão natural e importante para o ser humano quanto é a evolução genética, contribuindo 

significativamente para a sobrevivência da espécie. Estes algoritmos trazem a nova ideia 

de um tema a ser pesquisado, concentrando os esforços da busca em diferentes 

conjuntos de variáveis durante a execução. 

1.1 Motivação 

 Os Algoritmos Evolucionários são uma classe de algoritmos caracterizados por 

se basear em uma população de soluções, serem naturalmente paralelizáveis e 

realizarem a busca por meio de um procedimento estocástico com viés (Michalewicz & 

Fogel, 2000). Nesta categoria, os algoritmos meméticos (Radcliffe & Surry, 1994) e os 

algoritmos culturais (Reynolds, 1994) usam o conceito de conhecimento para auxiliar o 

processo de busca em um algoritmo genético (Holland, 1973) de substrato. Entretanto, 

nenhum algoritmo evolucionário conhecido trata o conhecimento como a própria 

solução do problema, permitindo enxergar a busca como um processo de pesquisa. Esta 

lacuna na literatura suscita o desenvolvimento dos algoritmos científicos. 

1.2 Objetivos 

 Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma nova metaheurística, 

intitulada Algoritmos Científicos, caracterizada como um algoritmo evolucionário. 

Adicionalmente, são objetivos deste trabalho: aplicar um algoritmo científico ao 

problema do caixeiro alugador (Goldbarg, Ascoavieta, & Goldbarg, 2011), criar novos 

operadores para o problema e documentar os resultados; e contribuir para a literatura do 

problema do caixeiro alugador e para a literatura dos algoritmos evolucionários. 

1.3 Contribuições 

 Os algoritmos científicos propõem uma nova abordagem para resolver 

problemas de otimização, inspirada no processo de evolução do conhecimento humano 

por meio da pesquisa científica. Nesta abordagem, o conhecimento representa a própria 

solução do problema, diferenciando-se dos outros algoritmos evolucionários que 

utilizam o conhecimento como um processo ou estrutura auxiliar. 

 A aplicação dos algoritmos científicos ao problema do caixeiro alugador superou 

os resultados do estado da arte do problema, encontrando treze novos melhores 

resultados em vinte instâncias. O algoritmo científico encontrou soluções iguais ou 
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melhores em todas as instâncias, com tempo de processamento entre dez e cem vezes 

mais rápido. Isto caracteriza os algoritmos científicos como o novo estado da arte para o 

problema do caixeiro alugador. Estes resultados originaram um artigo científico 

submetido ao IEEE CEC 2014. 

1.4 Metodologia 

 Para contextualizar o trabalho, uma revisão dos algoritmos evolucionários é 

realizada, representando a categoria dos algoritmos com características similares aos 

algoritmos científicos. O objetivo dessa revisão é observar as semelhanças e diferenças 

dos algoritmos científicos com relação a outros algoritmos da mesma classe. A revisão 

da metáfora também é realizada para apresentar os conceitos simulados pelos 

algoritmos científicos. 

 Os detalhes dos algoritmos científicos são explicados e ilustrados por meio de 

um exemplo didático no problema do caixeiro viajante (Gutin & Punnen, 2002). Para 

verificar o potencial da abordagem proposta, um experimento computacional aplica um 

algoritmo científico ao problema do caixeiro alugador, comparando os resultados com 

os algoritmos do estado da arte. 

1.5 Organização 

 Este trabalho está organizado em seis capítulos, além deste. O capítulo 2 realiza 

uma revisão dos algoritmos evolucionários mais conhecidos. O capítulo 3 resume a 

metáfora da pesquisa científica. O capítulo 4 introduz os fundamentos da abordagem 

proposta, ilustrando os elementos básicos dos algoritmos científicos em um exemplo 

didático no problema do caixeiro viajante. O capítulo 5 faz uma revisão do problema do 

caixeiro alugador e mostra a implementação de um algoritmo científico para o 

problema. O capítulo 6 relata os resultados dos experimentos computacionais em 20 

instâncias com tamanhos variando entre 14 e 300 vértices. Finalmente, a seção 7 

apresenta conclusões e faz observações sobre trabalhos futuros. 
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2 Algoritmos evolucionários 
 Há muito tempo, a natureza tem inspirado a resolução de vários problemas da 

humanidade. No âmbito da computação, a cópia dos sistemas naturais tem se mostrado 

eficiente em diversos contextos, em especial na Programação Discreta, originando o 

campo da Computação Natural (Rozenberg, Back, & Kok, 2012). 

 A Computação Evolucionária está englobada na Computação Natural, mais 

precisamente no campo da Computação Bioinspirada. As técnicas metaheurísticas 

associadas à Computação Evolucionária se caracterizam por, além de serem 

bioinspiradas: serem realizadas por meio de processos iterativos com base em 

população, possuírem intrinsecamente uma arquitetura de processamento paralelizável e 

corresponderem a um processo de busca estocástica com viés – busca guiada (Goldbarg, 

2012). 

 Este capítulo faz uma revisão das principais técnicas metaheurísticas da 

computação evolucionária, abrangendo os algoritmos genéticos e meméticos, os 

algoritmos culturais e os algoritmos transgenéticos. O objetivo desta revisão é 

contextualizar os algoritmos científicos como algoritmos evolucionários e evidenciar as 

diferenças entre a abordagem proposta e os algoritmos evolucionários mais conhecidos. 

2.1 Algoritmos genéticos e meméticos 

 Introduzidos por Holland (1973), os algoritmos genéticos são inspirados pelo 

processo de evolução natural e genética propostos por Darwin e Mendel, tendo sucesso 

em resolver uma grande quantidade de problemas de Otimização Combinatória 

(Goldberg, 1989). 

 Os algoritmos genéticos são caracterizados por imitar a reprodução e a seleção 

natural dos indivíduos de uma população. No contexto computacional, os indivíduos são 

possíveis soluções do problema que se deseja resolver, representados por vetores 

denominados cromossomos. Os cromossomos da população são selecionados e 

recombinados por meio de regras probabilísticas, gerando novos indivíduos com 

diferentes custos ou valores associados à adequação ambiental. Desta forma, a tarefa de 

otimizar o custo das soluções se resume em otimizar os valores de adequação dos 

indivíduos no processo artificial de evolução. O mapeamento dos conceitos da metáfora 

evolutiva para o contexto computacional é mostrado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Analogias da metáfora evolutiva para os algoritmos genéticos 

Natureza Algoritmos Genéticos 

Indivíduo ou cromossomo Solução viável do problema 

Geração Iteração do algoritmo 

População Conjunto de soluções 

Adequação ou fitness Custo da solução 

Gene Parte da solução 

Alelo Valor associado a um gene 

Cruzamento Operador m-ário de busca, m > 1 

Mutação Operador unário de busca 

Seleção natural 
Seleção de soluções para cruzamento e seleção 

de sobreviventes para a próxima geração 

 O procedimento de um algoritmo genético, resumido na Figura 1, é geralmente 

iniciado com a construção de uma população inicial de indivíduos. A evolução é um 

processo iterativo, de forma que o laço principal do algoritmo é repetido até que a regra 

de parada seja atingida. Esta regra de parada, em geral, está relacionada ao número de 

iterações do algoritmo, ao tempo de processamento máximo ou ao número de iterações 

sem que o melhor indivíduo da população seja melhorado. Cada iteração do algoritmo 

compreende selecionar conjuntos de dois ou mais indivíduos para cruzamento, realizar 

os cruzamentos nos conjuntos selecionados, executar possíveis mutações e renovar a 

população. O cálculo da adequação de cada indivíduo está implícito no procedimento. 

Algoritmo Genético 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Seja População a população de soluções 

Repita 

  Seleção  Selecionar_pais (População) 

  Descendência  Cruzamento (Seleção) 

  Mutação (Descendência) 

  Renovação (População, Descendência) 

Enquanto não atingir o critério de parada 

Retorne a melhor solução encontrada 

Figura 1. Algoritmo Genético 

 A eficiência dos algoritmos genéticos na resolução de problemas combinatórios 

está intimamente ligada à sua capacidade de diversificação. Entretanto, esta também é 

sua maior deficiência, pois dificulta a busca em determinadas circunstâncias. Para 

minimizar este problema, várias alternativas de intensificação foram criadas. As mais 

conhecidas são a elitização do processo de seleção (Baker, 1985) e a aplicação de 

processos de busca local após as operações de cruzamento ou mutação. Esta última 

opção dá origem à classe de algoritmos conhecida como algoritmos genéticos híbridos, 

também chamados de algoritmos meméticos (Radcliffe & Surry, 1994). 

 Uma decisão importante na concepção de um algoritmo genético é a estrutura 

utilizada para representar os indivíduos da população. Idealmente, cada cromossomo 

deve ser codificado em um formato que minimize o esforço computacional dos 
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operadores de cruzamento e de mutação. A codificação de cromossomo mais trivial 

consiste em um simples vetor de zeros e uns, representando as variáveis do problema 

em um código binário. 

 Para definir os indivíduos mais adequados ao problema, é necessário definir uma 

função de avaliação, também conhecida como fitness. Para os problemas com um único 

objetivo, a própria função objetivo é suficiente para realizar esta tarefa. Entretanto, 

alguns problemas possuem soluções incomparáveis, impossibilitando determinar uma 

ordem entre estas soluções. 

 O tamanho da população de indivíduos afeta diretamente a qualidade das 

soluções encontradas e o tempo computacional dos algoritmos genéticos. Outro fator 

importante para a convergência dos algoritmos genéticos é a regra de seleção utilizada. 

Alguns dos métodos de seleção mais comuns são: Torneio (Goldberg & Deb, 1991), 

Elitismo (Baker, 1985), Roleta (Baker, 1987), Sorteio Universal (Baker, 1987) e 

hibridizações entre estes métodos. 

 Uma vez definidos os pares de pais para cruzamento, eles devem ser 

recombinados por uma técnica que misture os dois cromossomos formando novos 

cromossomos filhos (Spears & Anand, 1991). Dependendo da codificação adotada para 

os cromossomos, diversas técnicas podem ser utilizadas para realizar os cruzamentos. 

Para evitar que a população convirja rapidamente, a mutação pode ser aplicada a cada 

cromossomo filho após o cruzamento. Trata-se de um procedimento estocástico que 

pode alterar alguns genes do cromossomo, imitando o mecanismo natural de mutação 

(Koenig, 2002). 

 O processo de mutação envolve duas escolhas importantes com impacto direto 

no desempenho dos algoritmos genéticos. A primeira delas decide quais cromossomos 

filhos serão afetados pela mutação. A outra, conhecida como taxa de mutação, define a 

extensão da mutação no cromossomo, ou a quantidade de genes que serão modificados 

pelo procedimento. 

 A renovação da população envolve uma série de decisões que afetam os 

resultados dos algoritmos genéticos. Inicialmente, é necessário definir se o tamanho da 

população é fixo ou variável, estabelecendo um valor para este parâmetro. Em cada 

iteração do procedimento a população deve ser repovoada total ou parcialmente. Um 

método de seleção escolhe os novos indivíduos entre os cromossomos filhos ou entre os 

cromossomos filhos e os cromossomos pais. Adicionalmente, alguns cromossomos de 

elite podem ser duplicados na população, numa técnica conhecida como clonagem, 

aumentando a probabilidade de preservar suas informações. Outra técnica, conhecida 

como migração, permite adicionar outros cromossomos gerados independentemente da 

população de indivíduos (Tanese, 1989). 

2.2 Algoritmos culturais 

 Sugeridos por Reynolds (1994), os algoritmos culturais expandem o conceito de 

evolução mimetizado pelos algoritmos genéticos, adicionando o contexto da seleção 
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cultural no processo de evolução da população. O conceito de cultura pode ser definido 

como qualquer tipo de conhecimento adquirido por um indivíduo pelo convívio em 

sociedade, possivelmente modificando seu comportamento e o comportamento das 

gerações subsequentes. 

 Na proposta dos algoritmos culturais, a evolução se desenvolve em dois 

contextos ou espaços de decisão. O contexto genético, conhecido como espaço da 

população, se constitui do mesmo modo dos algoritmos genéticos, composto por 

elementos como cromossomos, operadores de cruzamento, operadores de mutação, 

métodos de seleção e métodos de renovação da população. O contexto cultural, por 

outro lado, representa um conjunto de regras adicionais com o objetivo de aprimorar o 

desempenho da evolução genética. 

 O contexto cultural, conhecido como espaço de crenças, é constituído por um 

repositório de informações denominadas crenças, normalmente associadas aos 

elementos do contexto genético. Parâmetros como tamanho da população, taxa de 

mutação ou mesmo informações genéticas podem fazer parte do espaço de crenças. 

Enfim, o contexto cultural é formado por qualquer tipo de informação armazenada com 

o objetivo de guiar o processo de busca que ocorre no contexto genético. 

 A ideia principal dos algoritmos culturais é utilizar as informações acumuladas 

pela experiência dos indivíduos para enviesar a busca algorítmica. Para evitar a 

convergência rápida para ótimos locais, o espaço de crenças deve possuir elementos 

capazes de evoluir durante a execução dos algoritmos culturais, guiando dinamicamente 

a evolução dos cromossomos. 

 A arquitetura de um algoritmo cultural, exibida na Figura 2, apresenta bastante 

similaridade com um algoritmo genético clássico. A diferença entre os dois 

procedimentos está no espaço de crenças, que se inter-relaciona com o espaço da 

população por meio de um protocolo de comunicação, promovendo uma evolução 

mútua. O espaço de crenças é ajustado pelo espaço da população, que define por meio 

da função de aceitação quais indivíduos podem modificar o repositório de informações. 

O espaço da população tem sua hereditariedade guiada pelo espaço de crenças, que 

define por meio das funções de influência quais crenças podem afetar cada um dos 

operadores genéticos. O cálculo da adequação de cada indivíduo está implícito no 

procedimento. 
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Algoritmo Cultural 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Seja População a população de soluções 

Seja Crenças o repositório de informações 

Repita 

  Aceitar_e_ajustar (População, Crenças) 

  Seleção  Selecionar_pais (População, Crenças) 

  Descendência  Cruzamento (Seleção, Crenças) 

  Mutação (Descendência, Crenças) 

  Renovação (População, Descendência, Crenças) 

Enquanto não atingir o critério de parada 

Retorne a melhor solução encontrada 

Figura 2. Algoritmo cultural 

 O espaço de crenças se divide em cinco categorias distintas de conhecimento. 

Cada uma destas categorias representa uma fonte de informação sobre o espaço da 

população. O conhecimento situacional é um subconjunto dos indivíduos da população, 

normalmente compartilhando alguma característica comum. O conhecimento normativo 

é o conjunto dos intervalos aceitáveis de parâmetros. O conhecimento de domínio é o 

conjunto de informações sobre o problema em que o algoritmo cultural é aplicado. O 

conhecimento histórico é o conjunto de dados envolvendo a sequencia das decisões do 

processo de busca. Por último, o conhecimento topológico é o mapeamento das soluções 

no espaço de busca. 

 A proposta de representar a cultura como um conjunto de regras com o objetivo 

de melhorar o processo da evolução genética dá muita liberdade e flexibilidade aos 

algoritmos culturais, permitindo reduzir o esforço computacional do algoritmo em troca 

de um maior consumo de memória. Entretanto, os inúmeros tipos de crenças e suas 

utilizações podem dificultar a modelagem computacional, gerando um grande número 

de parâmetros a serem otimizados. Esta dificuldade, somada ao trabalho de desenvolver 

um algoritmo genético de substrato eficiente, tende a transformar a programação dos 

algoritmos culturais em uma tarefa complexa. 

2.3 Algoritmos transgenéticos 

 A Transgenética Computacional foi introduzida no trabalho de Gouvêa (2001). 

Conforme apresentado em Goldbarg & Goldbarg (2009), é um contexto computacional 

em que a busca por soluções de problemas de Otimização Combinatória é inspirada em 

interações mutualistas de endossimbiontes em uma célula hospedeira. 

 A transgenética computacional baseia a evolução de seus indivíduos na teoria 

serial da endossimbiose (Margulis, 1991). Neste modelo microscópico, a competição 

por recursos não é o principal meio da evolução ou da sobrevivência. Margulis defende 

que uma relação simbiótica entre dois indivíduos, culminando na fusão dos mesmos, é 

preponderante para a sobrevivência de ambas as partes, gerando uma nova espécie mais 

adaptada. 
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 A teoria serial da endossimbiose não se restringe apenas à dimensão 

microscópica. Existem inúmeros exemplos de organismos na natureza que vivem em 

cooperação mútua dentro de outros organismos multicelulares, como é o caso das 

bactérias que ajudam o sistema digestivo de determinadas espécies – inclusive dos seres 

humanos. 

 Nos algoritmos transgenéticos, a busca é desenvolvida com o auxílio de três 

contextos de informação. O primeiro é a população de soluções, representando as 

informações genéticas dos endossimbiontes. O segundo é o repositório de informações 

sobre o problema e as informações coletadas durante a realização da busca, 

representando as informações genéticas da célula hospedeira. No último estão as 

estruturas responsáveis por direcionar a busca estocástica com o auxílio das 

informações do hospedeiro, representando os mecanismos de transferência horizontal de 

genes entre os endossimbiontes e a célula hospedeira. Estes contextos são chamados, 

respectivamente, de cromossomos endossimbiontes, informações do hospedeiro e 

vetores transgenéticos. A evolução provocada pelos algoritmos transgenéticos é guiada 

pelas informações do hospedeiro, utilizando os vetores transgenéticos para otimizar os 

cromossomos endossimbiontes. 

 Um vetor transgenético é uma 3-upla λ = (I, Φ, Δ), em que I é a informação 

transportada, Φ é o método de manipulação de solução e Δ é o método de obtenção da 

informação I. A função de um vetor transgenético é manipular soluções, alterando a 

cadeia de material genético dos cromossomos pelo método Φ, utilizando a informação I 

selecionada entre as informações do hospedeiro pelo método Δ. 

 O método Φ é definido como um subconjunto de P = {p1, p2,…, ps}, em que P é 

o conjunto de todos os procedimentos possíveis de manipulação de cromossomos. A 

Tabela 2 apresenta os procedimentos de manipulação mais comuns utilizados pelos 

algoritmos transgenéticos. O método Δ, os procedimentos de transcrição e os 

procedimentos de recombinação de genes não são definidos formalmente, pois 

abrangem uma série de escolhas específicas da modelagem computacional. 

Tabela 2. Procedimentos básicos dos vetores transgenéticos 

Procedimento Caracterização 

Ataque (p1) 
Verifica se o cromossomo é suscetível à manipulação do 

vetor 

Transcrição (p2) 
Se o procedimento ataque retornar verdadeiro, transfere a 

informação transportada para o cromossomo 

Bloqueio ou desbloqueio 

da transcrição (p3) 

Impede ou permite que o resultado da manipulação seja 

alterado por um determinado período de tempo 

Identificação (p4) 
Limita a operação do vetor a posições específicas do 

cromossomo 

 Para mimetizar com mais precisão a metáfora biológica, foram desenvolvidos 

quatro tipos de vetores transgenéticos baseados nos mecanismos de transferência 

horizontal de genes em microrganismos. A flexibilidade da transgenética 
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computacional, entretanto, permite conceber os mais variados tipos de vetores 

transgenéticos, não se limitando apenas aos exemplos descritos a seguir. 

 Plasmídeo. Emprega os procedimentos p1 e p2, transcrevendo uma cadeia de 

material genético para o cromossomo. A informação transportada é uma cadeia 

de material genético, copiada diretamente de uma das fontes contidas nas 

informações do hospedeiro. 

 Plasmídeo recombinado. Emprega os procedimentos p1 e p2, transcrevendo 

uma cadeia de material genético para o cromossomo. A informação 

transportada é uma cadeia de material genético, podendo combinar cadeias de 

material genético de diferentes fontes contidas nas informações do hospedeiro, 

além de poder ser totalmente ou parcialmente formada por um procedimento 

construtivo. 

 Vírus. Emprega os procedimentos p1, p2 e p3, transcrevendo uma cadeia de 

material genético para o cromossomo e marcando esta cadeia como inalterável 

por um período de tempo determinado. A informação transportada é uma 

cadeia de material genético, copiada diretamente de uma das fontes contidas 

nas informações do hospedeiro. 

 Transposon. Emprega os procedimentos p1, p2 e p4, reorganizando uma fração 

da cadeia de material genético do cromossomo. A informação transportada é 

um intervalo de busca ou um método de exame da vizinhança. 

 A Figura 3 mostra a arquitetura de um algoritmo transgenético. O procedimento 

é iniciado com a criação de uma população de cromossomos endossimbiontes. As 

informações a priori – que podem ser obtidas antes da execução do algoritmo por meio 

de algum conhecimento prévio sobre o problema, – são adicionadas ao repositório de 

informações do hospedeiro. O laço principal do algoritmo começa com a criação de 

novos vetores transgenéticos para manipular a população, definindo a quantidade destes 

vetores, o tipo de informação transportada e método de manipulação de cada vetor. Em 

seguida, o método de seleção decide o conjunto de cromossomos que será manipulado 

pelos vetores transgenéticos. A manipulação é realizada e os novos dados sobre a busca 

e a população – informações a posteriori, – são adicionados às informações do 

hospedeiro. O cálculo da adequação de cada indivíduo está implícito no procedimento. 

Algoritmo Transgenético 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Seja População a população de soluções 

Seja Informações o repositório de informações 

Repita 

  Vetores  Gerar_vetores (Informações) 

  Seleção  Selecionar_cromossomos (População) 

  Manipular_cromossomos (Seleção, Vetores) 

  Atualizar_hospedeiro (População, Informações) 

Enquanto não atingir o critério de parada 

Retorne a melhor solução encontrada 

Figura 3. Algoritmo transgenético 
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 Os algoritmos transgenéticos se apoiam na flexibilidade de seus vetores 

transgenéticos para resolver eficientemente qualquer tipo de problema de Otimização 

Combinatória. A capacidade de manipular os cromossomos com diferentes tipos de 

informação, por meio de métodos variados, permite adaptar a abordagem ao problema 

computacional e suas especifidades. A maior dificuldade da abordagem, entretanto, está 

relacionada à compreensão da metáfora, que ainda não se difundiu o suficiente para ser 

encarada com naturalidade por pesquisadores da computação. 
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3 Pesquisa científica 
 A pesquisa é um dos processos essenciais de construção do saber humano, 

responsável por criar novos conhecimentos e desenvolver o saber nas diversas áreas. A 

metodologia científica é o procedimento sistemático fundamentado na lógica, 

racionalidade, eficiência e eficácia, a fim de auxiliar a tomada de decisão dos 

pesquisadores na tarefa de produzir conhecimento científico. Marconi & Lakatos (2010) 

apresentam uma revisão do referencial teórico sobre a pesquisa e metodologia científica, 

sintetizado a seguir. 

3.1 Conhecimento científico e ciência 

 O conhecimento científico difere de outros tipos de conhecimento por ser obtido 

de maneira racional, seguindo procedimentos científicos. Diferente do conhecimento 

popular, que pode ser transmitido de geração para geração por meio de educação 

informal, o conhecimento científico requer treinamento apropriado para ser adquirido. 

Este tipo de conhecimento vai além da imitação e experiência pessoal, buscando 

explicar “por que” e “como” os fenômenos ocorrem, tentando evidenciar os fatos que 

estão correlacionados e dar uma visão genérica que se aplique além de um simples fato 

– um caso específico do problema, por exemplo. 

 Um mesmo fenômeno ou objeto pode ser observado tanto por cientistas quanto 

por pessoas comuns. O que leva uma dessas observações a produzir conhecimento 

científico é a forma como a observação é conduzida. Um exemplo claro disto é uma 

pessoa saber que certo tipo de planta precisa receber uma quantidade específica de água 

todos os dias para se desenvolver normalmente. Este conhecimento é verdadeiro e 

comprovável, mas para se tornar científico, precisa explicar por que isto é necessário e 

como este desenvolvimento ocorre, conhecendo a natureza dos vegetais, sua 

composição, seu ciclo de desenvolvimento e as particularidades que distinguem uma 

espécie de outra. Portanto, é possível afirmar que a ciência não é o único caminho de 

acesso ao conhecimento e à verdade. 

 Além do conhecimento popular, essa diferença também ocorre em relação aos 

conhecimentos filosófico e religioso. O conhecimento científico é factual, lidando com 

fatos e ocorrências. É um conhecimento contingente, tendo a veracidade ou falsidade de 

suas proposições e hipóteses conhecidas por meio da experiência e não apenas da razão. 

É sistemático, tratando de um saber ordenado logicamente em um sistema de ideias e 

não conhecimentos dispersos e desconexos. É verificável, considerando científicas 

apenas as afirmações que podem ser comprovadas. É falível, não podendo ser 

considerado definitivo, e por este motivo, é aproximadamente exato, podendo ser 

reformulado pelo desenvolvimento de técnicas e o surgimento de novas proposições. 

 Apesar dos conhecimentos serem separados em classes diferentes, eles podem 

coexistir sem problemas em uma mesma pessoa. Um cientista pode, por exemplo, ser 

devoto de uma religião, seguir um sistema filosófico e aplicar na vida cotidiana diversos 

conhecimentos provenientes do senso comum. 
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 A ciência, por sua vez, pode ser entendida como uma sistematização de 

conhecimentos, um conjunto de proposições correlacionadas logicamente sobre o 

comportamento de fenômenos de um ramo de estudo. Estes ramos de estudo e ciências 

específicas são classificados de acordo com seu conteúdo e complexidade, separados 

por objeto ou temas, diferença de enunciados e metodologia empregada. 

3.2 Métodos científicos 

 A ciência é caracterizada pela utilização de métodos científicos, mas nem todos 

os estudos que empregam estes métodos são considerados ciências. O método científico 

é a sequência de atividades sistemáticas e racionais que permitem produzir 

conhecimentos válidos e verdadeiros com mais segurança e economia, determinando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

 Os métodos científicos foram modificados diversas vezes durante a história, 

inclusive originando novos métodos. Atualmente, uma investigação segue o método 

científico quando se propõe a cumprir as seguintes etapas (Bunge, 1980): 

a. Descobrimento do problema ou lacuna em um conjunto de conhecimentos; 

b. Colocação precisa do problema ou recolocação de um antigo problema 

motivada pelo surgimento de novos conhecimentos, se o problema não estiver 

enunciado com clareza; 

c. Procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema, como 

dados empíricos, teorias, aparelhos de medição, técnicas de cálculo ou de 

medição; 

d. Tentativa de solução do problema com auxílio dos meios identificados; 

e. Invenção de novas ideias ou produção de novos dados empíricos que 

prometam resolver o problema, se a etapa anterior se mostrar inútil; 

f. Obtenção de uma solução do problema com o instrumental disponível; 

g. Investigação das consequências da solução obtida com relação a outras 

teorias relevantes e novas predições que podem ser feitas com seu auxílio; 

h. Comprovação da solução confrontada com teorias e informações empíricas 

pertinentes; 

i. Correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na 

obtenção da solução no caso dela se mostrar incorreta. 

 Desta forma, a última etapa do método científico é claramente o início de um 

novo ciclo investigativo. 

3.3 Fatos, leis e teorias 

 No senso comum, pessoas tendem a considerar fatos tudo que é verdadeiro, 

definitivo e inquestionável. Seguindo o mesmo ponto de vista, imaginam teorias como 

ideias não comprovadas, que podem constituir fatos ou até mesmo leis caso sejam 

reveladas verdadeiras. Estes conceitos são vistos de maneira diferente sob o aspecto 

científico. Para um cientista, fatos são observações verificadas empiricamente e teorias 

se referem a relações entre fatos. Desta forma, teorias não são especulações, mas um 
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conjunto de princípios fundamentais baseados em fatos com o objetivo de procurar e 

explicar fatos. 

 Não existe teoria sem ser baseada em fatos, assim como uma compilação de 

fatos ao acaso não produz ciência. A interdependência entre fatos e teoria indica que 

ambos têm um papel em relação ao outro e no desenvolvimento da ciência, nos aspectos 

relacionados a seguir. 

 A teoria orienta os objetivos da ciência. A quantidade de informação que 

pode ser estudada no universo é virtualmente infinita, cabendo a cada ciência, 

em particular, focar sua atenção sobre determinados aspectos, permitindo 

explorar apenas uma amplitude limitada das coisas, ignorando ou fazendo 

suposição sobre outras. 

 A teoria oferece um sistema de conceitos. A ciência é importante para 

selecionar os fenômenos que se deseja estudar, abstraindo-os da realidade e 

escolhendo os aspectos relevantes para o estudo, permitindo não estudar o 

fenômeno por completo. Desta forma, cada ciência estuda determinados 

aspectos da realidade, possuindo um sistema de conceitos que expressam os 

fenômenos da área do saber. 

 A teoria resume o conhecimento. Generalizações empíricas são importantes 

para resumir a complexa estrutura de fenômenos inter-relacionados da ciência, 

criando explicações que descrevem os fatos de forma mais simples. Quando 

um grupo de proposições resumidas se desenvolve, é possível identificar 

relações entre estas afirmações, originando um sistema de inter-relações 

contido em uma grande generalização, como a mecânica newtoniana, mecânica 

relativista ou mecânica quântica, por exemplo. 

 A teoria prevê fatos. Com base em fatos e relações já conhecidos, é possível 

prever novos fatos e relações, acreditando conhecer os fatores que causam 

esses padrões. Isto acontece porque as generalizações implícitas estabelecem 

uma uniformidade geral que ultrapassa as observações imediatas, fazendo 

acreditar que os mesmos fatores causadores do padrão serão encontrados na 

nova situação. 

 A teoria indica lacunas no conhecimento. Resumir os fatos e prever fatos não 

observados torna possível indicar áreas não exploradas, assim como fatos e 

relações insatisfatoriamente explicados. Deste modo, conhecer a teoria 

existente ajuda a delimitar o campo ou área mais necessitado de pesquisa. 

 O fato inicia a teoria. A história está repleta de descobertas de novos fatos que 

provocam o início do desenvolvimento de novas teorias. Para que isto 

aconteça, é necessário que o observador procure explicar os fatos e suas 

correlações, uma vez que fatos não falam por si, para que os mesmos sirvam de 

base para a construção de uma teoria. 

 O fato reformula e rejeita teorias. Quando uma teoria não se ajusta aos fatos, 

ela deve ser reformulada ou rejeitada. Como a pesquisa é uma atividade 
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contínua, as teorias precisam ser modificadas gradualmente para incluir novos 

fatos e situações que as colocam em dúvida. 

 O fato redefine e esclarece teorias. Mesmo quando novos fatos confirmam a 

teoria, ela pode precisar ser redefinida para incluir novas situações ou 

esclarecer os fenômenos em termos mais gerais. Novas hipóteses e técnicas de 

pesquisa empírica podem exigir explicações, renovação ou redefinição da 

teoria em um novo contexto. 

 O fato clarifica os conceitos contidos nas teorias. Uma das exigências 

fundamentais da pesquisa é que os conceitos a ela relacionados sejam definidos 

de forma clara suficiente para permitir seu prosseguimento. Desta forma, os 

fatos descobertos e analisados pela pesquisa empírica exercem pressão para 

esclarecer conceitos contidos nas teorias. 

 Entre os fatos e as teorias, entretanto, surge a necessidade de resumir uma 

grande quantidade de fatos em enunciados que permitem prever novos fatos. As leis são 

responsáveis por propor normas que se apresentam uniformemente para uma 

determinada classe de fenômenos, possuindo, portanto, um escopo limitado. 

 A teoria é muito mais ampla do que a lei, não apenas declarando a existência de 

um padrão estável em eventos e coisas, mas explicando o mecanismo responsável por 

este padrão. Assim, à medida que as leis geralmente expressam enunciados de uma 

classe isolada de fatos ou fenômenos, as teorias são caracterizadas por interpretar, 

criticar e unificar leis estabelecidas, estruturando-as em um sistema mais amplo e 

coerente. Além de relacionar, concatenar e sistematizar leis, as teorias também as 

corrigem e aperfeiçoam para se adequarem a situações não previstas, tentando descobrir 

generalizações que expliquem os fenômenos de uma forma mais abrangente. 

3.4 Hipóteses 

 A hipótese pode ser definida como um enunciado geral de relações entre fatos ou 

fenômenos, de natureza explicativa ou preditiva, formulado como solução provisória 

para um determinado problema, compatível com o conhecimento científico e 

logicamente consistente, cujas consequências podem ser verificadas empiricamente. 

 Existem várias formas de elaborar uma hipótese. A mais comum é “Se x, então 

y”, em que x e y são variáveis relacionadas por um condicional. Tanto hipóteses quanto 

problemas podem ser formulados como enunciados de relações entre variáveis, com a 

diferença de o problema ser uma sentença interrogativa relacionada ao tema de uma 

pesquisa e a hipótese ser uma sentença afirmativa relacionada a um problema. 

 A função da hipótese é dirigir o trabalho do cientista e coordenar os fatos já 

conhecidos, ordenando as informações acumuladas pela observação. É importante para, 

entre outros aspectos, desenvolver o conhecimento científico, ajudando o investigador a 

confirmar ou não sua teoria. 
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3.5 Variáveis 

 Os conceitos operacionais como objetos, processos, agentes, fenômenos e 

problemas, por exemplo, são alterados por diversos valores que tornam cada caso em 

uma instância particular, transformando-os em variáveis. Estes valores podem ser 

quantidades, qualidades, características ou qualquer outro tipo de fator discernível em 

um objeto de estudo e passível de mensuração. 

 Uma variável que afeta o comportamento de outra variável é classificada como 

independente, exercendo influência sobre determinado resultado. Geralmente, a variável 

independente é o fator manipulado pelo investigador na tentativa de confirmar a relação 

com outros fenômenos. O fator a ser explicado ou descoberto pela manipulação da 

variável independente é a variável dependente, com a propriedade de responder à 

modificação da variável independente. Em outras palavras, a variável independente é o 

antecedente de uma pesquisa e a variável dependente é o consequente. 

 Para que seja estabelecido um sentido de relação causal entre variáveis 

independentes e dependentes, é necessário que haja uma ordem temporal entre estas 

variáveis. Uma variável independente não pode influenciar o que aconteceu antes dela, 

exigindo que a variável dependente seja posterior no tempo à variável independente. 

Outro fator determinante para a relação de causa entre variáveis é a capacidade da 

variável se alterar. Uma variável fixa, por definição, não pode sofrer influência de 

variáveis independentes, não podendo ter seus valores alterados. 

 Uma variável que ocasiona tanto a variável independente quanto a variável 

dependente é dita extrínseca, colocando em dúvida a relação entre as variáveis 

independente e dependente. A interpretação da relação é espúria quando a variável 

independente não exerce influência sobre a variável dependente, mas ambas são efeitos 

de uma causa comum. 

 Ao tratar de uma variável independente muito ampla, é possível selecionar um 

fator de teste, denominado variável componente, representando um subconjunto de 

elementos da variável independente. Caso a relação com a variável dependente se 

confirme para a variável componente, então essa variável particular não influencia no 

resultado observado. Se a relação não se confirmar, significa que a variável componente 

é responsável pelo resultado encontrado. No caso da relação se acentuar, pode-se dizer 

que a variável componente é o fator preponderante na relação entre as variáveis 

independente e dependente. 

 Alguns tipos de relações entre variáveis são mais complexos do que uma 

implicação de uma variável independente em uma variável dependente. A variável 

moderadora é aquela que modifica a relação entre as variáveis independente e 

dependente, apresentando influência no resultado, porém com menos intensidade do que 

a variável independente. Para impedir que este tipo de variável interfira na análise da 

relação entre as variáveis independente e dependente, é comum neutralizar a variável 

moderadora propositadamente em uma pesquisa, transformando-a em variável de 
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controle. Posteriormente, ou em outra pesquisa, o pesquisador pode estudar a influência 

dos fatores neutralizados sobre o fenômeno investigado. 

 Para explicar a relação entre as variáveis independente e dependente, pode-se 

utilizar um terceiro fator, a variável antecedente, para esclarecer a causa da variável 

independente, permitindo uma maior compreensão das influências que precedem o 

comportamento observado. Por outro lado, uma variável interveniente pode ser inserida 

entre as variáveis independente e dependente com a função de ampliar, diminuir ou 

anular a influência da variável independente sobre o resultado apresentado. Desta 

forma, a variável interveniente seria simultaneamente resultado da variável 

independente e causadora da variável dependente. 

3.6 Pesquisa 

 O ato de pesquisar consiste em buscar a verdade por meio de um procedimento 

formal, com método de pensamento reflexivo, permitindo descobrir novos fatos ou 

dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento, realizando um tratamento 

científico. De uma forma resumida, pode-se dividir o desenvolvimento de uma pesquisa 

em seis passos (Marconi & Lakatos, 2010): 

1. Seleção do tópico ou problema para a investigação. 

2. Definição e diferenciação do problema. 

3. Levantamento de hipóteses de trabalho. 

4. Coleta, sistematização e classificação dos dados. 

5. Análise e interpretação dos dados. 

6. Relatório do resultado da pesquisa. 

 Antes de começar a pesquisa, o cientista precisa tomar uma série de decisões 

para garantir sua viabilidade, auxiliando na obtenção de recursos materiais, humanos e 

na previsão do tempo necessário para completar cada etapa do processo. A preparação 

da pesquisa envolve especificar os objetivos, elaborar o esquema de trabalho, organizar 

a equipe, levantar recursos e criar o cronograma da pesquisa. Após resolver estas etapas, 

a pesquisa geralmente segue os passos apresentados a seguir. 

i. Escolha do tema. É a definição do assunto a ser estudado cientificamente. O 

assunto deve ser apropriado para uma investigação científica, permitindo ser 

formulado e delimitado em função da pesquisa, e deve ser adequado ao 

conhecimento da equipe, permitindo que a pesquisa seja executada dentro do 

orçamento e cronograma estabelecidos. O tema deve ser preciso, bem 

determinado e específico, definindo claramente o que será explorado. 

ii. Levantamento de dados. É a coleta de informações úteis que podem auxiliar 

no desenvolvimento do trabalho, seja orientando indagações, sugerindo 

caminhos ou evitando determinados erros. A pesquisa bibliográfica é uma 

forma de conseguir estes dados, realizando um apanhado geral sobre os 

trabalhos mais importantes já realizados sobre o tema. Outros dados 

aproveitáveis podem ser coletados por meio de documentos e contatos diretos. 
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iii. Formulação do problema. É a especificação clara, precisa e objetiva da 

dificuldade teórica ou prática sobre o tema relevante. O problema deve permitir 

uma solução eficaz por meio da pesquisa, trazendo novos conhecimentos que 

atendam a interesses particulares ou gerais. Além disto, deve ser adequado ao 

estágio atual do conhecimento, permitindo gerar conclusões úteis e 

executáveis. 

iv. Definição dos termos. É a explicação clara e objetiva do significado dos 

elementos da pesquisa, com o objetivo de evitar interpretações incorretas. Além 

de traduzir o significado de expressões menos conhecidas, a definição dos 

termos deve ajudar na compreensão dos conceitos mais abstratos da pesquisa, 

possivelmente utilizando exemplos. 

v. Construção de hipóteses. É a formulação das proposições que serão 

verificadas no decorrer da pesquisa, na tentativa de confirmar a validade das 

respostas propostas para o problema. As hipóteses devem explicar fatos e 

orientar a busca de outras informações, possuindo embasamento teórico e 

funcionando como guias na tarefa da investigação. 

vi. Indicação de variáveis. É a determinação clara e objetiva das variáveis 

independentes e dependentes da pesquisa. Todas as variáveis que podem afetar 

o objeto em estudo devem ser devidamente controladas para impedir que os 

resultados sejam comprometidos, com o risco de invalidar a pesquisa. 

vii. Delimitação da pesquisa. É o estabelecimento de limites para a investigação, 

evitando que a pesquisa se desvie de seus objetivos. A pesquisa deve ser 

limitada em relação ao assunto, à extensão e a outros fatores como tempo, 

recursos materiais e recursos humanos, por exemplo. 

viii. Amostragem. É a seleção da parcela do universo que será estudada, buscando 

obter entendimento sobre o todo. A amostra escolhida deve ser suficientemente 

representativa ou significativa, contendo uma proporção conveniente de todos 

os traços característicos da população, evitando que todos os indivíduos do 

grupo sejam pesquisados. 

ix. Seleção dos métodos e técnicas. É a escolha do instrumental metodológico 

que será empregado na pesquisa, de acordo com a natureza dos fenômenos, 

objeto de pesquisa, recursos materiais e humanos, entre outros elementos que 

possam surgir no campo da investigação. Os métodos e técnicas de uma 

pesquisa devem ser adequados ao problema estudado, às hipóteses levantadas e 

ao tipo de informações que se deseja coletar. 

x. Organização do instrumental de pesquisa. É a elaboração dos instrumentos 

de investigação e preparação da documentação relativa à pesquisa. Isto inclui 

arquivar todas as ideias, reflexões e fatos acumulados pelo investigador, além 

de realizar o fichamento de pessoas essenciais à pesquisa, de documentos já 

lidos ou a serem consultados e dos indivíduos pesquisados sob um ponto de 

vista estatístico. 

xi. Teste de instrumentos e procedimentos. É o pré-teste dos instrumentos de 

pesquisa sobre uma pequena parte da amostra, verificando se estes 

instrumentos têm condições de garantir resultados isentos de erros. Para que o 
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estudo ofereça validez científica, devem ser considerados os critérios de 

seleção da amostra, a validez dos métodos e técnicas utilizados e a fidelidade 

da aparelhagem. 

xii. Coleta dos dados. É a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas a fim de coletar os dados previstos. Quanto mais planejamento 

prévio for realizado, menos tempo será desperdiçado nesta tarefa. Os 

procedimentos para coletar dados variam conforme as circunstâncias ou o tipo 

de investigação, geralmente se manifestando por coleta documental, 

observação, entrevista, questionário, formulário, medida de opiniões e de 

atitudes, técnicas mercadológicas, testes, sociometria, análise de conteúdo ou 

história de vida. 

xiii. Elaboração dos dados. É a organização e classificação sistemática das 

informações coletadas. Antes de serem analisados e interpretados, os dados 

precisam ser examinados à procura de falhas, erros e informações irrelevantes. 

Em seguida, os dados selecionados devem ser classificados em categorias e 

codificados em símbolos, transformando informações qualitativas em 

quantitativas. Finalmente, os dados codificados devem ser organizados em 

tabelas e gráficos, facilitando a observação das inter-relações e permitindo que 

os dados sejam compreendidos e interpretados com maior rapidez. 

xiv. Análise e interpretação dos dados. É o núcleo central da pesquisa, em que os 

dados obtidos são explicados para confirmar ou refutar as hipóteses formuladas 

e estabelecer vínculos com outros conhecimentos. A análise dos dados tenta: 

evidenciar as supostas relações entre as variáveis independente, dependente e 

interveniente, buscando expandir o conhecimento sobre o fenômeno em estudo; 

explicar a origem da variável dependente e tornar clara a necessidade de 

encontrar a variável antecedente; explicitar até que ponto as hipóteses 

apresentadas são válidas. A interpretação de dados é importante para dar 

significado às respostas obtidas, relacionando-as com os objetivos propostos e 

com o tema da pesquisa, construindo tipos, modelos e esquemas e fazendo a 

ligação dos resultados encontrados com a teoria. 

xv. Representação dos dados. É a apresentação organizada dos dados, permitindo 

compreender e interpretar rapidamente um grande volume de informação e 

auxiliar na observação de similaridades, diferenças e relações entre classes de 

dados distintas. Geralmente, os dados de uma pesquisa são representados em 

tabelas, quadros e gráficos. 

xvi. Conclusões. É a explicitação dos resultados relevantes da pesquisa, vinculados 

às hipóteses investigadas. As conclusões sintetizam e comentam sucintamente 

os principais resultados obtidos, realizando inferências que evidenciam 

aspectos válidos e aplicáveis a outros fenômenos. São a conclusão e o início de 

novos trabalhos científicos, expondo problemas que não foram resolvidos e 

novos problemas que podem ser formulados a partir das relações descobertas. 

 Para a pesquisa se mostrar relevante, ela deve ser relatada em um documento 

escrito expondo desde o planejamento até às conclusões, incluindo os processos 
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metodológicos empregados. O relatório deve ser preciso e estar estruturado 

logicamente, utilizando uma linguagem clara, objetiva, concisa e coerente. 
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4 Algoritmos científicos 
 Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais dos algoritmos científicos, 

relacionando seus elementos à metáfora da pesquisa e analisando o potencial da 

abordagem para resolver problemas de Otimização Combinatória. Um exemplo didático 

é apresentado para facilitar a compreensão do algoritmo, aplicando a abordagem na 

resolução de um problema clássico. 

4.1 Fundamentos 

 O processo da pesquisa científica possui algumas características interessantes 

que estimulam o desenvolvimento dos algoritmos científicos. Estas características 

apresentam uma analogia clara entre a metáfora em estudo e as técnicas heurísticas de 

melhoramento de solução, tornando natural estabelecer um paralelo entre a pesquisa 

científica e o contexto computacional.  As mais importantes destas características estão 

relacionadas a seguir. 

 A pesquisa científica ocorre por meio de um procedimento sistemático. O 

método científico é uma sequência ordenada de passos, tornando espontânea 

sua colocação por meio de algoritmos. 

 O conhecimento científico busca a verdade, mas é falível. A pesquisa 

científica não gera conhecimentos definitivos, apenas desenvolve soluções 

melhores para os problemas em uma determinada situação, comportando-se de 

maneira heurística. 

 A evolução do conhecimento é contínua. As teorias científicas são 

gradualmente reformuladas para se ajustar a novos fatos e circunstâncias, 

criando novas situações que podem justificar o início de novos estudos, 

realimentando o ciclo da pesquisa científica. 

 Por outro lado, certos aspectos da pesquisa científica são bastante comuns em 

algumas técnicas e algoritmos consagrados na literatura. Os aspectos que fundamentam 

os algoritmos científicos estão listados a seguir. 

 Um tema orienta os objetivos da pesquisa. A escolha de temas claros, 

específicos e precisos permite focar a atenção sobre os aspectos mais relevantes 

da pesquisa, evitando estudar o fenômeno por completo e explorar toda sua 

complexidade. Esta característica pode ser observada, por exemplo, na 

estratégia don’t look at bits (Bentley, 1990), usada para melhorar o tempo 

computacional da busca local em vizinhança k-opt para o problema do caixeiro 

viajante. Nesta técnica, um bit com valor zero é associado a cada vértice do 

percurso. Conforme a busca é realizada, apenas os arcos partindo de vértices 

com bit zerado são visitados. Quando um vértice é completamente explorado 

sem encontrar melhoria, o valor de seu bit é modificado para um. Caso alguma 

melhoria seja encontrada durante a busca, todos os bits dos vértices envolvidos 

recebem o valor zero. Este procedimento tenta limitar a busca local dentro da 

região mais promissora da vizinhança, onde as soluções examinadas têm maior 

potencial de exibir melhoria. 
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 O trabalho científico pode se beneficiar de estudos anteriores. A utilização 

de dados publicados na literatura pode permitir aos pesquisadores iniciar o 

estudo de uma posição mais vantajosa, aproveitando o esforço realizado em 

outras pesquisas científicas. Esta característica pode ser observada, por 

exemplo, na otimização por busca tabu (Glover, 1989). Neste método 

heurístico, um procedimento de busca local é aplicado para otimizar uma 

solução inicial, assistido por um procedimento auxiliar que evita retornar a 

soluções previamente visitadas. Isto permite que o algoritmo escape de certos 

ótimos locais, alcançando resultados mais próximos do ótimo global. 

 O conjunto destas características peculiares dá origem à proposta de simular o 

processo da pesquisa científica em uma estrutura capaz de resolver problemas de 

Otimização Combinatória. 

4.2 Descrição do algoritmo 

 Nos algoritmos científicos, os indivíduos de uma comunidade científica são 

representados como uma população de soluções candidatas. Neste trabalho, elas são 

denominadas pesquisadores. O tópico da pesquisa corresponde a um conjunto de 

variáveis do problema investigado. As variáveis do tópico de pesquisa são usadas para 

delimitar o escopo da busca, evitando que regiões irrelevantes sejam exploradas no 

espaço de soluções. Neste trabalho, ele é denominado tema da pesquisa (ou apenas 

tema, por simplicidade). A literatura é imaginada como memória, ou dados 

significativos sobre a pesquisa armazenados em um repositório de informação. Esta 

memória é usada para direcionar a busca, melhorando a diversificação ou intensificação. 

Neste trabalho, ela é denominada literatura. As interações entre estes três contextos 

resultam no procedimento de busca dos algoritmos científicos. 

A Figura 4 apresenta a arquitetura genérica de um algoritmo científico. A 

população inicial de pesquisadores, denominada Comunidade_científica, é criada na 

etapa 1 e a literatura na etapa 2. As etapas 3 a 11 são o laço principal do algoritmo 

científico. A etapa 5 gera um tema. O tema é um conjunto de variáveis do problema que 

serão o foco busca. Ele delimita o escopo para uma área restrita do espaço de soluções. 

A etapa 6 cria uma nova solução baseada na solução atual (pesquisador), na literatura e 

no tema. A nova solução deve ser tão similar quanto possível ao pesquisador, à exceção 

das variáveis relacionadas ao tema, denominadas variáveis temáticas. O método usado 

para atribuir novos valores às variáveis temáticas pode ser melhorado com informação 

adicional da literatura. Este procedimento simula a formulação de hipóteses na metáfora 

algorítmica proposta. Uma hipótese é uma tentativa de solução. Ela é simulada usando o 

conhecimento do pesquisador e a literatura para construir uma solução provisória para o 

problema. A etapa 7 procura por melhoras na nova solução gerada, perturbando as 

variáveis temáticas na hipótese. As variáveis na solução que não são relacionadas ao 

tema não devem ser diretamente afetadas por este procedimento. Esta etapa simula a 

verificação de hipóteses, coletando, classificando, analisando e interpretando os dados 

da pesquisa para suportar ou não a hipótese formulada. A etapa 8 atualiza o pesquisador 

se alguma melhoria for encontrada, substituindo-o pela nova solução. Esta etapa simula 



33 

 

 

o aprendizado pessoal do pesquisador com a investigação. A etapa 9 atualiza a 

literatura, armazenando informações úteis relacionadas ao tema. Este processo simula a 

publicação de trabalhos científicos, alimentando a literatura para aumentar o 

conhecimento compartilhado da comunidade científica. A etapa 12 retorna a melhor 

solução encontrada durante a execução do algoritmo científico. 

Algoritmo Científico 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Seja Comunidade_científica a população de soluções 

Seja Literatura o repositório de informações 

Repita 

  Para cada Pesquisador em Comunidade_científica faça 

    Tema  Escolher_tema (Pesquisador, Literatura) 

    Hipótese  Levantar_hipótese (Pesquisador, Tema, Literatura) 

    Verificar_hipótese (Hipótese, Tema) 

    Atualizar (Pesquisador, Hipótese) 

    Publicar (Pesquisador, Hipótese, Tema, Literatura) 

  Fim para 

Enquanto não atingir o critério de parada 

Retorne a melhor solução encontrada 

Figura 4. Algoritmo científico 

 O desenvolvimento de soluções em um algoritmo científico é contínuo, 

buscando melhorar o conjunto de soluções candidatas iterativamente. A iteração do 

algoritmo consiste em selecionar conjuntos de variáveis do problema e otimizá-las nas 

soluções da população. Este procedimento pode ser realizado em paralelo. O processo 

de otimização é uma busca estocástica com viés. Este conjunto de características 

associam os algoritmos científicos à categoria dos algoritmos evolucionários 

(Michalewicz & Fogel, 2000). 

 Uma das diferenças mais evidentes entre os algoritmos científicos e os 

algoritmos genéticos, os algoritmos meméticos e os algoritmos culturais é a ausência do 

contexto genético. Outra diferença fundamental entre os algoritmos científicos e os 

algoritmos culturais está na representação do conceito de conhecimento. Os algoritmos 

culturais encaram o conhecimento como um mecanismo para guiar o processo de busca, 

apoiado essencialmente em um algoritmo genético de substrato. Nos algoritmos 

científicos, o conhecimento é a própria solução do problema. Enquanto os algoritmos 

culturais tratam o desenvolvimento do conhecimento como uma tarefa secundária, os 

algoritmos científicos tratam a evolução do conhecimento como meta existencial. 

Finalmente, a característica que torna os algoritmos científicos únicos é o conceito de 

tema. Apesar de poder ser simulado artificialmente por outras abordagens, o tema vai 

além de uma simples estrutura adicional no repositório de informações. Nos algoritmos 

científicos, o tema gerencia toda a busca, controlando as mudanças nos pesquisadores e 

na literatura, além das interações entre estes contextos. 
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4.3 Exemplo didático 

 Para elucidar o processo dos algoritmos científicos, uma demonstração é 

realizada aplicando esta abordagem para resolver o problema do caixeiro viajante 

(PCV). Dado um grafo ponderado G = (V, E), em que V = (1, 2, …, n) é o conjunto de 

vértices, E = {(i, j) : i, j  V, i ≠ j} é o conjunto de arestas e C = [cij] é o custo da aresta 

ligando o vértice i ao vértice j, o PCV consiste em encontrar o ciclo Hamiltoniano de 

custo mínimo em G (Lawler, Lenstra, Rinnooy Kan, & Shmoys, 1985). A dificuldade 

em resolver este problema está em sua natureza combinatória. O PCV é NP-Difícil 

(Garey & Johnson, 1979), além de ser um dos problemas mais intensamente 

pesquisados na Otimização Combinatória. Uma revisão do PCV está apresentada em 

(Gutin & Punnen, 2002). A Figura 5 mostra o grafo ponderado que representa a 

instância do PCV utilizada neste exemplo. 

 

Figura 5. Exemplo didático – Grafo do PCV 

 Uma solução para o PCV pode ser representada pela sequência de vértices 

visitados no grafo. Qualquer método construtivo pode ser usado para gerar as soluções 

iniciais, por exemplo, geração aleatória. A literatura deve conter dados significantes 

para auxiliar a geração de boas soluções. Neste exemplo, a literatura consiste em uma 

matriz quadrada, L = [lij], de ordem m, m = |E|, em que lij é a razão do número de vezes 

que a aresta (i, j) é utilizada na população pelo tamanho da população. 

 A Figura 6 ilustra um pesquisador, S, gerado aleatoriamente, para o grafo na 

Figura 5. S é representado como {1 – 4 – 3 – 5 – 2 – 6}. O custo de S é 256, equivalente 

à soma dos custos das arestas no ciclo Hamiltoniano. 
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Figura 6. Exemplo didático – Pesquisador 

 A otimização de S começa pela escolha do tema. Esta decisão envolve o 

tamanho do tema e os valores associados às variáveis, escolhidos aleatoriamente ou por 

um método definido. Neste exemplo, o tema é definido como um conjunto de 4 vértices 

sequenciais em S, escolhidos aleatoriamente no procedimento Escolher_tema(a) como t 

= {3, 5, 2, 6}. As variáveis temáticas são as arestas conectadas a estes vértices. 

 A construção da solução h, implementada no procedimento 

Levantar_hipótese(a), é mostrada na Figura 7. Neste exemplo, uma cópia do 

pesquisador é criada. Então, todos os vértices no tema são removidos da solução, 

criando a solução intermediária contendo os vértices 1 e 4. A solução intermediária é 

inicializada como o percurso incompleto h = {1 – 4}. Um método construtivo é 

utilizado para criar o caminho contendo os vértices do tema. O método construtivo 

usado para completar a solução é baseado no algoritmo do vizinho mais próximo para o 

PCV (Gutin & Punnen, 2002). Partindo de um vértice arbitrário a em t, o algoritmo 

consiste em visitar este vértice e encontrar o vértice não visitado mais próximo em t, b. 

Se a aresta (a, b) tiver uma frequência acima de 50% na população, ou seja, lab > 50%, 

um vértice aleatório em t, incluindo b, é escolhido para substituir b. O procedimento é 

reiniciado do último vértice e repete o procedimento até todos os vértices em t serem 

visitados, quando um caminho contendo os vértices de t é construído. Finalmente, o 

caminho é inserido em h na posição original dos vértices removidos, na direção que 

ocasionar o menor custo da solução. Neste exemplo, o vértice inicial foi 2. Para 

simplificar o processo, o exemplo assume que nenhuma aresta tem frequência acima de 

50%. No final desta operação, a solução h = {1 – 4 – 5 – 6 – 3 – 2} tem custo 108. 
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 Tema Solução inicial Solução intermediária 

{3, 5, 2, 6} {1 – 4 – 3 – 5 – 2 – 6} {1 – 4} 

Vértice atual Percurso intermediário Vizinho mais próximo 

2 {2} 3 

3 {2 – 3} 6 
6 {2 – 3 – 6} 5 

5 {2 – 3 – 6 – 5} – 

Direção Solução resultante Custo total 

Direto {1 – 4 – 2 – 3 – 6 – 5} 201 

Invertido {1 – 4 – 5 – 6 – 3 – 2} 108 

Figura 7. Exemplo didático – Formulação da hipótese 

 Depois de construir a hipótese h, o algoritmo científico segue para a perturbação 

no procedimento Verificar_hipótese(a), como ilustrado na Figura 8. No exemplo, a 

solução h é submetida a busca local com a vizinhança 2-shift. A solução h’ é vizinha de 

h se houver alguma troca entre dois vértices em t que transforme h’ em h. Após a 

perturbação, a solução h = {1 – 4 – 5 – 6 – 2 – 3} é encontrada com custo 70. Como a 

hipótese possui custo melhor que S, ela substitui S na população de soluções candidatas. 

Esta etapa é executada no procedimento Atualizar(a). Uma vez que a população é 

atualizada, a matriz representando a literatura também precisa se atualizar, no 

procedimento Publicar(a). 

Tema Solução inicial Custo total 

{3, 5, 2, 6} {1 – 4 – 5 – 6 – 3 – 2} 108 

Vértices de troca Solução resultante Custo total 

(3, 5) {1 – 4 – 3 – 6 – 5 – 2} 225 

(2, 3) {1 – 4 – 5 – 6 – 2 – 3} 70 
(3, 6) {1 – 4 – 5 – 3 – 6 – 2} 179 

(5, 2) {1 – 4 – 2 – 6 – 3 – 5} 272 

(5, 6) {1 – 4 – 6 – 5 – 3 – 2} 138 
(2, 6) {1 – 4 – 5 – 2 – 3 – 6} 155 

Figura 8. Exemplo didático – Verificação da hipótese 

 Estes passos são repetidos para todos os pesquisadores até o critério de parada 

ser atingido, retornando a melhor solução encontrada pelo algoritmo. 
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5 Problema do caixeiro alugador 
 O problema do caixeiro alugador é uma generalização do PCV em que se deve 

visitar um dado conjunto de cidades, começando e terminando na mesma cidade, usando 

veículos alugados para transporte. O objetivo é realizar o percurso com o menor custo 

possível. Vários veículos estão disponíveis para aluguel, cada qual com suas próprias 

características e custos operacionais. Estes custos incluem consumo de combustível, 

pedágios e o valor pago pelo aluguel. Adicionalmente, existe uma taxa para retornar um 

veículo para a cidade em que ele foi alugado, se ele for entregue em uma cidade 

diferente. O problema do caixeiro alugador é definido em um grafo completo G = (V, 

A), em que V = {1, 2, …, n} é o conjunto de vértices e A = {(i, j) : i, j  V, i ≠ j} é o 

conjunto de arcos. Sem perda de generalidade é possível associar os custos de cada 

veículo em H = {1, 2, …, q} aos arcos de G. Uma matriz de custos C
k
 = [c

k
ij] indica o 

custo total de aluguel pela distância percorrida, combustível e possíveis pedágios entre 

quaisquer duas cidades i e j com o veículo k. A matriz D
k
 = [d

k
ij] indica o custo para 

retornar o veículo k alugado no vértice i e entregue no vértice j, i ≠ j. A função objetivo 

é minimizar o custo total do percurso mais o custo de retorno dos veículos alugados. 

 Em (Goldbarg, Ascoavieta, & Goldbarg, 2011), o vértice 1 é considerado o 

ponto inicial (e final) do percurso, obrigando um veículo a ser alugado no vértice 1. 

Neste trabalho, é considerada a versão em que cada veículo pode ser alugado apenas 

uma única vez. 

5.1 Aplicações do problema 

 Um dos problemas reais em que o problema do caixeiro alugador pode ser 

aplicado é na otimização do sistema flexível de fabricação. Este sistema possui estações 

de trabalho independentes distribuídos em uma planta de produção. A fabricação de 

novas peças requer a atuação de várias estações, tornando relevante a tarefa de otimizar 

o percurso na planta de produção. 

 A utilização de equipamentos fixos de transporte, como as esteiras, por exemplo, 

nem sempre é viável, obrigando a utilização de diferentes tipos de carregadores móveis. 

Em geral, estes carregadores são movidos por eletricidade ou diesel, possuindo 

diferentes custos operacionais para realizar os deslocamentos. Quando uma estação 

possui um melhor equipamento para carregar uma peça, é comum o carregador que fez 

a entrega retornar ao ponto de origem, esperando pela próxima entrega a ser realizada. 

 Esta situação pode ser mapeada diretamente para o problema do caixeiro 

alugador. Cada tipo de carregador é um veículo diferente, as estações de trabalho são as 

cidades e custo de carregar uma peça entre duas estações de trabalho é o custo do 

percurso. A taxa de retorno é o custo gasto para retornar um carregador à sua estação de 

trabalho original. 

5.2 Revisão da literatura 

 Em seu trabalho, Asconavieta (2011) realiza um estudo algorítmico utilizando 

várias metaheurísticas consolidadas para solucionar o problema do caixeiro alugador. 
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Os métodos aplicados são GRASP, VND, uma versão híbrida do GRASP com o VND, 

algoritmo memético, colônia de formigas e algoritmos transgenéticos. 

 O algoritmo GRASP utiliza uma etapa construtiva inspirada na heurística do 

vizinho mais próximo para o PCV, eventualmente trocando de veículo em cidades 

aleatórias. A etapa da busca local utiliza uma vizinhança chamada 2-shift, que troca a 

posição de duas cidades em um percurso restrito. 

 O algoritmo VND utiliza duas estruturas de vizinhança além da 2-shift. A 

vizinhança InvertSol inverte o sentido de uma parte do percurso, limitando-se a 

inversões que não alterem o veículo utilizado. A vizinhança Insert&Saving tenta inserir 

um novo veículo no percurso, tal que o custo total do percurso seja reduzido. 

 O algoritmo memético utiliza o método da roleta para escolher os cromossomos 

para recombinação. O método de recombinação é um cruzamento com pontos múltiplos. 

A mutação é realizada forçando um novo veículo a ser alugado em alguma cidade. A 

busca local utilizada é o VND. 

 O algoritmo colônia de formigas utiliza uma matriz de feromônio para cada 

veículo. A matriz de feromônio utilizada em cada iteração corresponde ao carro 

utilizado no percurso. Durante seu percurso, as formigas podem eventualmente trocar de 

veículo, em cidades aleatórias. 

 O algoritmo transgenético utiliza plasmídeo, transposon e plasmídeo 

recombinado. O plasmídeo utiliza como informação o percurso entre duas cidades de 

uma solução. Um percurso de mesmo tamanho é removido da solução atacada pelo 

plasmídeo, que força a inserção do novo percurso na solução. O transposon utiliza como 

informação uma das vizinhanças entre 2-shift, InvertSol e Insert&Saving, atacando a 

solução com uma busca local. O plasmídeo recombinado utiliza como informação o 

número de informações sem melhoria das soluções, atacando aquelas soluções que estão 

estagnadas. Seu ataque consiste em sortear um intervalo da solução e reconstruí-lo 

utilizando um algoritmo construtivo. O algoritmo construtivo utilizado é inspirado na 

heurística do vizinho mais próximo do PCV, eventualmente trocando de veículo em 

cidades aleatórias. 

5.3 Aplicação ao problema do caixeiro alugador 

 Esta seção apresenta a implementação de um algoritmo científico para o 

problema do caixeiro alugador. Os elementos básicos da abordagem são isolados e seus 

detalhes são explicados, utilizando exemplos para ilustrar a aplicação destes elementos 

ao problema. 

5.3.1 Pesquisadores 

 Soluções são representadas como vetores bidimensionais, como ilustrado na 

Figura 9, em que o percurso é representado em uma dimensão e os veículos são 

representados na outra. O vetor cinza representa o percurso e o vetor branco representa 

os veículos. Na solução representada na Figura 9, o veículo 1 é alugado no vértice 1 e 
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entregue no vértice 5, o veículo 2 é alugado no vértice 5 e entregue no vértice 4 e o 

veículo 3 é alugado no vértice 4 e entregue no vértice 1. 

 

Figura 9. Representação de uma solução 

 As soluções são geradas por um procedimento aleatório, usando uma quantidade 

aleatória de veículos. A população inicial de soluções candidatas possui 100 

pesquisadores. Este valor foi usado em (Goldbarg, Ascoavieta, & Goldbarg, 2011) 

como o tamanho da população. 

5.3.2 Literatura 

 A literatura consiste em uma lista de 10 vértices distintos para cada vértice em 

G, em que Li é a lista correspondente ao i-ésimo vértice. Esta lista é usada para 

armazenar o vértice de origem de arestas em boas soluções. Experimentos 

computacionais mostraram que aumentar o tamanho da lista não contribui 

significantemente para encontrar boas soluções. Inicialmente, estes vértices são 

definidos aleatoriamente. Durante a execução do algoritmo científico, eles são 

substituídos pelo vértice anterior do vértice i nas melhores soluções encontradas. 

Adicionalmente, a literatura armazena um ponteiro para a população de soluções. 

5.3.3 Tema 

 O tema é um conjunto de vértices, como está representado na Figura 10, 

construído aleatoriamente, com probabilidade p de conter cada vértice em G. Mais 

precisamente, p = 0.3 quando n ≤ 50 e p = 0.8 quando n > 50. Esta probabilidade foi 

definida empiricamente e um estudo deste parâmetro é apresentado nos experimentos 

computacionais. As variáveis temáticas são os arcos conectados aos vértices no tema e 

os aluguéis de veículos nestes vértices. Na solução representada na Figura 9, as 

variáveis temáticas são os arcos (6, 1), (1, 2), (7, 3), (3, 4) e (5, 7), além dos aluguéis de 

veículos nos vértices 1, 3 e 7. 

 

Figura 10. Representação de um tema 

5.3.4 Hipóteses 

 O método utilizado para gerar hipóteses seleciona aleatoriamente um de quatro 

operadores construtivos, γ1, γ2, γ3 e γ4, e o aplica a solução. 

 O operador γ1 cria uma cópia do pesquisador. Na prática, este operador permite 

que uma solução seja diretamente otimizada pelo método de verificação de hipótese. 

 Os operadores γ2, γ3 e γ4 criam uma cópia do pesquisador e então removem 

todos os vértices no tema da solução, um por um, removendo suas respectivas arestas e 
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adicionando uma nova aresta entre os vértices anterior e posterior, formando um 

percurso inicial. O resultado deste procedimento na solução representada na Figura 9 

utilizando o tema representado na Figura 10 é a solução incompleta representada na 

Figura 11. Os operadores γ2, γ3 e γ4 usam três métodos distintos para reinserir os 

vértices removidos nesta solução. 

 

Figura 11. Representação de uma solução incompleta após a primeira etapa dos operadores γ2, γ3 e γ4 

 O método usado para reinserir os vértices removidos em γ2 é baseado no 

algoritmo da inserção aleatória para o PCV (Gutin & Punnen, 2002). Um dos vértices 

removidos é aleatoriamente escolhido e inserido no caminho entre os dois vértices que 

ocasionam o menor aumento no custo utilizando o mesmo veículo do novo vértice 

anterior. Este procedimento é repetido para os demais vértices removidos até que todos 

os vértices em G façam parte do percurso, formando uma solução viável. A Figura 12 

mostra um exemplo da inserção do vértice 7 após o vértice 4 na solução incompleta 

representada na Figura 11. O veículo utilizado no vértice 7 é o mesmo utilizado no 

vértice 4. 

 

Figura 12. Exemplo da inserção de um vértice em uma solução incompleta 

 O método usado para reinserir os vértices removidos em γ3 é inspirado na 

revisão da literatura na metáfora da pesquisa científica. Para cada vértice i no tema, este 

procedimento tenta inserir i no caminho após o vértice em Li que ocasiona o menor 

aumento no custo utilizando o mesmo veículo do novo vértice anterior. Vértices que 

não podem ser inseridos desta maneira são adicionados ao percurso pelo método da 

inserção aleatória apresentado no operador γ2. 

 O método usado para reinserir os vértices removidos em γ4 é inspirado na 

colaboração entre dois pesquisadores na metáfora da pesquisa científica. Este operador 

usa o ponteiro para a população de soluções na literatura. Seja S2 uma solução aleatória 

da população. Para cada vértice i no tema, este procedimento tenta inserir i no caminho 

após o vértice anterior a i em S2 utilizando o mesmo veículo do novo vértice anterior. 

Vértices que não podem ser inseridos desta maneira são adicionados ao percurso pelo 

método da inserção aleatória apresentado no operador γ2. 

5.3.5 Verificação de hipóteses 

 O método usado para verificar as hipóteses aplica cinco operadores de 

melhoramento na solução, λ1, λ2, λ3, λ4 e λ5, em uma sequência aleatória. 
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 O objetivo do operador λ1 é inserir um novo veículo na hipótese. Para cada 

vértice i no tema, este procedimento verifica a variação no custo de alugar cada um dos 

veículos não alugados em i e entrega-lo em algum vértice j. Se o custo da hipótese 

perturbada é melhorado, o novo veículo é alugado em i e a solução é atualizada. A 

Figura 13 mostra um exemplo deste operador alugando o veículo 4 no vértice 7, na 

solução representada na Figura 9. O novo veículo é entregue no vértice 4. 

 

Figura 13. Exemplo do operador λ1 

 O operador λ2 tem por objetivo estender a rota de um veículo na hipótese. Para 

cada vértice i no tema, este procedimento verifica a variação no custo de antecipar o 

aluguel do próximo veículo para i. Se não for encontrada melhora, este procedimento 

verifica a variação no custo de atrasar o aluguel do veículo atual para i. Se alguma 

melhora no custo for encontrada, o veículo é alugado em i e a solução é atualizada. A 

Figura 14 mostra um exemplo deste operador atuando no vértice 7 na solução 

representada na Figura 9. A primeira solução antecipa o aluguel do veículo 3 para o 

vértice 7 e a segunda solução atrasa o aluguel do veículo 2 para o vértice 7. 

 

Figura 14. Exemplo do operador λ2 

 O operador λ3 tem por meta mudar a posição de um vértice na hipótese. Para 

cada vértice i do tema, este procedimento remove i do percurso, removendo suas 

respectivas arestas e adicionando uma nova aresta entre os vértices anterior e posterior. 

Então, i é reinserido após o vértice no percurso que ocasiona o menor aumento no custo 

utilizando o mesmo veículo do novo vértice anterior. Este operador não afeta vértices 

onde veículos são alugados. A Figura 15 mostra um exemplo deste operador mudando a 

posição do vértice 7 na solução representada na Figura 9. O veículo utilizado para 

percorrer o vértice 7 é o mesmo utilizado no vértice 1, agora vértice anterior de 7. 

 

Figura 15. Exemplo do operador λ3 
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 O operador λ4 inverte um intervalo da hipótese. Este procedimento considera 

cada par de vértices (a, b) no tema tal que o caminho entre a e b é percorrido por um 

único veículo e verifica a variação no custo de inverter a direção deste caminho. Se 

alguma melhora no custo for encontrada, a direção do caminho é invertida e a solução é 

atualizada. A Figura 16 mostra um exemplo deste operador invertendo o caminho entre 

os vértices 3 e 5 na solução representada na Figura 9. 

 

Figura 16. Exemplo do operador λ4 

 O operador λ5 troca a posição de dois intervalos diferentes da hipótese. Este 

procedimento considera cada dois pares de vértices (a, b) e (c, d) no tema tal que o 

caminho entre a e b e o caminho entre c e d são percorridos por um único veículo e 

verifica a variação no custo de trocar a posição destes caminhos. Se alguma melhora no 

custo for encontrada, as posições dos caminhos são trocadas e a solução é atualizada. A 

Figura 17 mostra um exemplo deste operador. A primeira solução é a hipótese e a 

segunda solução é o resultado da troca dos caminhos entre os vértices 1 e 2 e o caminho 

entre os vértices 7 e 3. 

 

Figura 17. Exemplo do operador λ5 

5.3.6 Atualização da literatura 

 O procedimento para atualizar a literatura é executado da seguinte maneira. Para 

cada vértice i no tema, este procedimento verifica se o vértice anterior a i na hipótese, a, 

já está em Li. Se não estiver, o procedimento insere a em Li e remove o vértice em Li 

que foi atualizado pela solução de custo mais elevado. Uma estrutura de dados auxiliar é 

usada para armazenar os custos das soluções que atualizaram os vértices. 

5.3.7 Critério de parada 

 O algoritmo é encerrado quando a melhor solução da população não é melhorada 

por 30 iterações consecutivas, indicando convergência. Para evitar perda de diversidade, 

apenas 30% das soluções podem ser idênticas, impedindo que novas soluções similares 

sejam adicionadas à população na etapa de atualização. 
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6 Experimentos computacionais 
 O algoritmo científico foi implementado em C++, utilizando o compilador GCC 

4.7.1. A máquina usada nos experimentos está equipada com um processador Intel Core 

i5 2,6 GHz, 4 Gb de RAM e o sistema operacional Microsoft Windows. O teste foi 

realizado em 20 instâncias não-euclidianas propostas em (Goldbarg, Ascoavieta, & 

Goldbarg, 2011) (disponíveis em http://www.dimap.ufrn.br/lae/projetos/CaRS.php). 

Foram realizadas trinta execuções independentes dos algoritmos para cada caso de teste. 

 Os parâmetros deste algoritmo científico foram definidos em um experimento 

preliminar e são: o tamanho da população, 100; o tamanho das listas de vértice na 

literatura, 10; o número de iterações consecutivas sem melhorar a melhor solução no 

critério de parada, 30; e o número de vértices no tema conforme definido no item C na 

Seção III. 

 A Figura 18 e a Figura 19 mostram o impacto do tamanho do tema nos 

resultados e no tempo de execução do algoritmo científico na instância BrasilNE50n, 

considerando a média destes valores em trinta execuções. Um comportamento 

semelhante pode ser observado nas outras instâncias do problema. Um tema contendo 

todos os vértices do problema (tamanho 100%) é equivalente a não limitar a busca 

algorítmica, podendo ser interpretado como a ausência do conceito de tema no 

algoritmo científico. No estudo deste parâmetro, o tamanho da população de soluções 

candidatas foi fixado em 10 pesquisadores. 

 

Figura 18. Variação da taxa de erro relativa ao tamanho do tema na instância BrasilNE50n 

 O estudo revela que limitar a busca do algoritmo científico a um subconjunto 

dos vértices do problema possibilita encontrar melhores soluções quando comparado à 

busca sem restrição do tema. Na Figura 18, observa-se que as piores soluções são 

encontradas com temas contendo 10% e 100% dos vértices do problema. No primeiro 

caso, a busca se limita a uma região do espaço de soluções muito pequena, não 
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conseguindo diversificação suficiente. No segundo caso, a busca pode explorar todo o 

espaço de soluções, não conseguindo intensificação suficiente. As melhores soluções 

são encontradas com temas contendo 30% e 80% dos vértices do problema. Estes 

valores representam o comportamento aproximadamente ótimo do algoritmo científico 

com respeito a intensificação e diversificação no conjunto de instâncias estudado. Um 

tema com tamanho 30% conduz a melhores soluções quando a instância possui até 

cinquenta vértices e um tema com tamanho 80% é mais eficiente quando a instância 

possui mais do que cinquenta vértices. 

 A Figura 19 mostra que, surpreendentemente, o pior tempo de execução foi 

encontrado com tema contendo 70% dos vértices do problema. Este comportamento é 

facilmente explicado pelo critério de parada definido para este algoritmo científico: a 

convergência das soluções. O tempo de execução de cada operador do algoritmo 

científico é proporcional ao tamanho do tema. Entretanto, certos níveis de intensificação 

e diversificação da busca podem fazer o algoritmo convergir mais ou menos rápido. Isto 

pode afetar a quantidade de vezes que cada operador será executado pelo algoritmo. 

 

Figura 19. Variação do tempo relativa ao tamanho do tema na instância BrasilNE50n 

 A Tabela 3 mostra os resultados do algoritmo científico. As colunas 

representam, respectivamente: o nome da instância, em que o número representa a 

quantidade de vértices no grafo, o melhor resultado conhecido na literatura, a 

quantidade de vezes em que o algoritmo científico encontrou seu melhor resultado, o 

melhor resultado, o pior resultado e o resultado médio obtido pelo algoritmo científico. 

 Os resultados mostram que o algoritmo proposto encontrou treze melhores 

resultados para o conjunto de instâncias investigadas. As colunas Máximo e Média na 

Tabela 3 mostram que o algoritmo proposto encontrou, respectivamente, nove e doze 

piores e médios resultados melhores que os melhores anteriores. 
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Tabela 3. Resultados do algoritmo científico para resolver o problema do caixeiro alugador 

Instância Melhor Acertos Mínimo Máximo Média 

BrasilRJ14n 167 30 167 167 167,00 

BrasilRN16n 188 30 188 188 188,00 

BrasilPR25n 226 30 226 226 226,00 

BrasilAM26n 202 6 202 203 202,80 

BrasilMG30n 271 9 271 276 272,50 

BrasilSP32n 254 5 254 263 257,10 

BrasilRS32n 269 21 269 270 269,30 

BrasilCO40n 576 1 574 582 576,87 

BrasilNO45n 551 1 543 556 550,97 

BrasilNE50n 619 1 609 622 614,73 

Londrina100n 1189 1 1166 1184 1176,13 

Osasco100n 993 1 975 989 982,93 

Aracaju200n 1966 1 1910 1927 1918,40 

Teresina200n 1423 1 1381 1395 1389,40 

Curitiba300n 2240 1 2150 2165 2159,63 

berlin52nA 1328 1 1308 1330 1322,20 

ch130n 1706 1 1671 1693 1682,83 

d198n 3207 1 3140 3171 3159,57 

kroB150n 2983 1 2931 2958 2948,37 

rd100nB 1421 1 1377 1398 1390,83 

 A Tabela 4 mostra uma comparação com o algoritmo transgenético proposto em 

(Asconavieta, Goldbarg, & Goldbarg, 2011). O algoritmo transgenético superou os 

resultados do GRASP, VND e algoritmos meméticos apresentados em (Goldbarg, 

Ascoavieta, & Goldbarg, 2011). A coluna Taxa de Erro mostra a porcentagem de 

desvio para os melhores resultados apresentados em (Asconavieta, Goldbarg, & 

Goldbarg, 2011) para a média das soluções encontradas por ambos os algoritmos em 

suas execuções independentes. A coluna Tempo apresenta o tempo médio de 

processamento, em segundos, gasto por cada algoritmo. 

Tabela 4. Comparação: estado da arte e o algoritmo científico 

Instância 
Algoritmos Transgenéticos Algoritmos Científicos 

Taxa de Erro (%) Tempo (s) Taxa de Erro (%) Tempo (s) 

BrasilRJ14n 0,00 1,70 0,00 0,17 

BrasilRN16n 0,00 3,40 0,00 0,21 

BrasilPR25n 0,88 13,60 0,00 0,55 

BrasilAM26n 0,49 13,60 0,40 0,52 

BrasilMG30n 2,58 27,20 0,55 0,98 

BrasilSP32n 1,96 33,15 1,22 1,12 

BrasilRS32n 0,74 34,00 0,11 1,16 

BrasilCO40n 0,86 71,40 0,15 2,26 

BrasilNO45n 1,27 88,40 -0,01 2,98 

BrasilNE50n 1,61 124,95 -0,69 3,13 

Londrina100n 1,09 940,95 -1,08 20,26 

Osasco100n 1,30 849,15 -1,01 20,64 

Aracaju200n 1,22 6246,65 -2,42 68,13 

Teresina200n 3,09 7551,40 -2,36 88,44 

Curitiba300n 1,83 31782,35 -3,59 346,70 

berlin52nA 1,73 153,85 -0,44 6,94 

ch130n 1,87 2406,35 -1,36 42,02 

d198n 1,43 10194,05 -1,48 91,97 

kroB150n 1,24 3801,20 -1,16 50,61 

rd100nB 1,47 1063,35 -2,12 21,09 

 Valores positivos na coluna Taxa de Erro indicam que a média está acima do 

melhor resultado anterior, enquanto um valor negativo indica uma média abaixo daquele 

valor. Os tempos computacionais do algoritmo transgenético estão convertidos para os 

tempos equivalentes na plataforma do algoritmo científico. Esta conversão é realizada 

calculando os fatores de processamento de ambas as plataformas e aplicando a razão 

destes valores para converter os tempos de processamento. 
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 Os resultados mostram uma clara superioridade do algoritmo científico para o 

estado da arte. O algoritmo científico possui um tempo de processamento entre dez e 

cem vezes mais rápido que o algoritmo transgenético, encontrando soluções iguais ou 

melhores em todas as instâncias. 
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7 Considerações finais 
 Este trabalho propõe uma nova abordagem para resolver problemas de 

Otimização Combinatória. O algoritmo proposto é inspirado no processo de evolução 

do conhecimento por meio da pesquisa científica, caracterizando-se como um algoritmo 

evolucionário. A viabilidade dos algoritmos científicos é verificada por meio de 

experimentos computacionais no problema do caixeiro alugador, comparando os 

resultados obtidos com os resultados do estado da arte.  

 Os algoritmos científicos permitem focar o esforço computacional em um 

pequeno conjunto de variáveis do problema, reduzindo o custo de execução. Isto 

permite aplicar técnicas mais robustas na solução do problema, possibilitando encontrar 

soluções com melhor padrão de qualidade. Esta característica, somada aos bons 

resultados dos experimentos computacionais, corrobora a hipótese de que a metáfora da 

pesquisa científica pode ser aplicada no desenvolvimento de algoritmos para resolver 

eficientemente problemas de Otimização Combinatória. 

 A contribuição dos algoritmos científicos para a literatura vai além dos 

resultados computacionais obtidos nos experimentos computacionais. A abordagem 

proposta abre novas possibilidades e caminhos para resolver problemas de Otimização 

Combinatória, além de fornecer uma nova perspectiva da evolução em que o 

desenvolvimento do conhecimento por meio da cooperação entre indivíduos, por meio 

da literatura, culmina na maior adaptação e sobrevivência de toda a população. 

 Vários assuntos importantes precisam ser desenvolvidos sobre os algoritmos 

científicos, estimulando trabalhos futuros. Para verificar a robustez da abordagem, os 

algoritmos científicos precisam ser testados em diferentes tipos de problemas. Os 

algoritmos científicos também precisam ser comparados em igualdade de condições 

com outros algoritmos da literatura, utilizando plataformas equivalentes, técnicas 

similares de construção e melhoramento de solução e uma configuração imparcial de 

parâmetros. 

 É interessante estudar o papel dos conhecimentos popular, filosófico e religioso 

na formação do conhecimento científico, além de verificar o comportamento dos 

algoritmos científicos seguindo os diferentes métodos de pesquisa científica propostos 

na literatura. Outra temática atraente é a especialização de pesquisadores em 

determinados temas e a utilização de comunidades científicas com diferentes 

especializações. Também merece atenção o desenvolvimento do conhecimento 

científico por meio de educação tutorial, em que pesquisadores mais experientes – ou 

professores, – orientam novos pesquisadores. Finalmente, é interessante adicionar um 

mecanismo que simule o aprendizado de novas técnicas de pesquisa para os 

pesquisadores, permitindo-os adquirir novos operadores construtivos e de 

melhoramento e abandonar aqueles de menor eficiência. 
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 Por fim, a redução do tempo de execução de cada operador dos algoritmos 

científicos abre margens para a utilização de métodos exatos, utilizando, por exemplo, 

técnicas de programação dinâmica ou de programação linear. 
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