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RESUMO 
 

O Problema do Caixeiro Viajante com Coleta de Prêmios e Passageiros é um modelo que 

mescla elementos do clássico PCVCP, com características dos problemas de ridesharing. Os 

custos do trajeto do motorista são reduzidos através do rateio de despesas em virtude do 

compartilhamento de assentos no veículo usado na tarefa de coleta de prêmios. As tarefas na 

rota são selecionadas segundo o modelo de roteamento com coleta de prêmios, portanto se 

considerando penalidades pelo eventual não atendimento de tarefas existentes e, 

adicionalmente, determinando o cumprimento de uma demanda mínima de tarefas. A demanda 

do transporte colaborativo é protegida por restrições que garantem aos passageiros seu 

transporte até o destino. Igualmente, os custos de rateio serão menores ou iguais aos limites de 

tarifa estabelecidos pelos passageiros. O presente trabalho apresenta a formulação matemática 

para o problema, valida o modelo em um processo de solução exata e examina o desempenho 

de dois algoritmos que executam passos de construção com critérios exatos e seis com critérios 

heurísticos. Os algoritmos construtivos com passos exatos visam principalmente criar 

resultados de ancoragem para a avalição do desempenho dos algoritmos com decisões 

heurísticas. São também propostos três grupos de instâncias de teste para o problema, visando 

permitir futuras experimentações de novos algoritmos. Por fim, conclui-se que os algoritmos 

de passos heurísticos alcançam desempenho promissor para o problema examinado. 
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ABSTRACT 
 

The Prize Collect Traveling Salesman Problem with Ridesharing is a model that merge 

elements of the classic problem PCTSP with ridesharing. The costs of the driver journey are 

reduced through the apportionment of expenses due to the sharing of accents in the vehicle used 

in the task of collecting prizes. The tasks in the route are selected according to the routing model 

with collection of prizes, therefore considering penalties for the non-attendance of existing task 

and additionally determining the fulfillment of a minimum demand of tasks. The demand for 

collaborative transport is protected by restrictions that ensure passengers are transported to their 

destination. Likewise, the apportionment costs will be less than or equal to the tariff limits 

established by the passengers. The present work presents the mathematical formulation for the 

problem, validates the model in an exact solution process and examines the performance of two 

algorithms that execute construction steps with exact criteria and six with heuristic criteria. 

Accurate step-by-step algorithms aim to create anchoring results to evaluate algorithm 

performance with heuristic decisions. Three instance groups are also proposed for the problem 

in order to allow future experimentation of new algorithms. Finally, it is concluded that the 

algorithms of heuristic steps achieve promising performance for the problem examined. 

 

Keywords: Traveling Salesman, Passengers, Ridesharing, Metaheuristics. 
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1 Introdução 

A presente dissertação de mestrado apresenta um novo problema de roteamento 

denominado de "O Problema do Caixeiro Viajante com Coleta de Prêmios e Passageiros" 

(PCV-CPP), ou Prize Collecting Traveling Salesman Problem with Ridesharing (PCTSP-R). 

Este capítulo tem como objetivo principal apresentar uma visão geral daquilo que foi estudado 

e produzido até o presente momento sobre o novo problema proposto. Este capítulo se divide 

em cinco seções. Na seção 1.1 é demonstrado de forma geral a descrição do PCV-CPP. A seção 

1.2 define os objetivos desta pesquisa. Seguido pela seção 1.3, onde se descrevem a justificativa 

e importância que esta pesquisa possui para a sociedade e comunidade científica. O método de 

pesquisa que foi utilizado no decorrer deste estudo é demonstrado na seção 1.4. Por fim, a seção 

1.5 revela como está a organização dos capítulos desta dissertação.   

 

1.1 Descrição do Problema 

O Problema do Caixeiro Viajante com Coleta de Prêmios e Passageiros (PCV-CPP), 

pode ser considerado uma variante do Caixeiro Viajante com Coleta de Prêmios (PCVCP), 

formulado por Balas (1989). Este novo problema incorpora opções de ridesharing visando 

reduzir os custos de rota do caixeiro. O embarque de passageiros é seletivo, não se impondo o 

atendimento de toda a demanda existente. São garantidas as condições de tarifa máxima fixadas 

pelos passageiros e o modelo pode potencializar a sinergia entre os tradicionais sistemas de 

roteamento de veículos com tarefas e o transporte solidário.  

No PCV-CPP, o caixeiro pode embarcar no veículo, dentre os vários passageiros de 

oportunidade disponíveis em cada localidade do grafo, aqueles cuja origem e destino pertençam 

ao conjunto das localidades que o caixeiro escolheu visitar em sua rota. Em função do 

desembarque, o destino dos passageiros embarcados deve pertencer ao trecho da rota ainda não 

visitada pelo caixeiro. O embarque só é possível se a parcela do rateio atribuída ao passageiro 

em função de seu deslocamento for menor ou igual a um valor máximo previamente 

estabelecido pelo próprio passageiro. O cálculo do rateio depende do número de passageiros no 

veículo durante o percurso. Por fim, a capacidade do carro não pode ser ultrapassada.  

Os custos de viagem são rateados, trecho a trecho, entre todos os ocupantes do veículo 

naquele trecho, incluindo o caixeiro. Portanto, o modelo não permite ao caixeiro lucrar com o 

compartilhamento de assentos. Como presentemente formulado, a contribuição do embarque 

está localizada tipicamente no segmento do transporte solidário. O caixeiro pode reduzir seus 
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custos através do transporte solidário, entretanto, sendo obrigado, por força de seu trabalho, a 

coletar um valor mínimo de prêmios nas localidades de sua rota e sofrendo uma penalidade 

específica em função de cada visita que deixa de atender. 

O PCV-CPP é um modelo de embarque e desembarque seletivo, ou seja, não se obriga 

a atender a demanda dos passageiros. Sua função objetivo contabiliza exclusivamente o 

interesse do caixeiro. A escolha das tarefas que serão realizadas pelo caixeiro, modeladas 

através da coleta dos prêmios nas localidades - igualmente é uma decisão seletiva. O caixeiro 

também não se obriga a visitar as localidades que demandam por tarefas, porém é obrigado a 

executar um esforço mínimo de visitas, sendo penalizado pelas visitas que deixa de realizar.    

O modelo objeto da presente pesquisa, por envolver várias decisões, além de ser uma 

clara variante do problema de roteamento de veículos com coleta de prêmios (Balas, 1989), 

encontra interfaces com vários modelos da literatura que otimizam o embarque e desembarque 

seletivo de passageiros (Gribkovskaia et al., 2008) e com modelos de ridesharing (Nourinejad, 

2014). Por objetividade e pela diversidade de modelos que compartilham parcialmente 

elementos em comum com PCV-CPP, serão abordados os mais recentes trabalhos diretamente 

relacionados. 

 

1.2 Objetivos 

Geral:  

• Formular e definir o PCV-CPP, buscando algoritmos de otimização combinatória com 

capacidade de solucionar o problema de roteamento de forma rápida e eficiente. 

 

Específicos:  

• Apresentar o conceito e proposta do PCV-CPP à comunidade científica; 

• Formular o modelo matemático do PCV-CPP; 

• Desenvolver uma metodologia para a criação de grupos de instâncias, com o 

objetivo de realizar experimentos;  

• Propor e implementar solução exata para o PCV-CPP, com o intuito de validar o 

modelo matemático formulado; 

• Propor e implementar algoritmos de solução com critérios heurísticos; 

Analisar os experimentos com a utilização de ferramentas estatísticas; 
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1.3 Justificativa e Importância 

Apesar de existirem alguns problemas de roteamento envolvendo o clássico Caixeiro 

Viajante com elementos de ridesharing nas áreas de Otimização Combinatória e Pesquisa 

Operacional, não existe documentado até o momento tal problema relacionado entre o PCVCP 

e ridesharing. Com base nisto, é fundamental a necessidade desta pesquisa em formular e 

definir o PCV-CPP para contribuir com a comunidade científica de forma significante e 

objetiva. 

Pelo motivo de acrescentar uma seleção de forma objetiva e não obrigatória de 

passageiros na rota do caixeiro viajante, além de permanecer as características já presentes no 

clássico PCVCP, este mesmo problema acaba possuindo uma alta complexidade de 

processamento, comparado com o seu antecessor. Isso gera um novo desafio na busca de 

algoritmos de otimização combinatória com capacidade de solucionar o problema de 

roteamento de forma rápida e eficiente. 

O PCV-CPP está ligado diretamente com o termo transporte solidário, abrigado na 

literatura sob a nomeação de ridesharing, que tem relação com várias dimensões do transporte. 

O transporte solidário pode impactar profundamente na diminuição da poluição no meio 

ambiente e na redução dos fluxos de carros nas vias de transporte, com a consequente redução 

dos engarrafamentos das metrópoles e melhoria da qualidade de vida (Nourinejad, 2014). 

Adicionalmente, são visíveis os ganhos no conforto do passageiro e de sua socialização na 

redução de custos dos operadores dos serviços, das áreas de estacionamento de veículos e até 

mesmo nos investimentos públicos nos sistemas de transporte. 

 

1.4 Método de Pesquisa 

O método de pesquisa tem como objetivo a formalização do modelo matemático do 

PCV-CPP e a criação de um banco de instância. Desta forma, são necessários o 

desenvolvimento de algoritmos com passos heurísticos e a utilização de ferramentas cientificas 

conhecidas por solver, para a validação do problema proposto. 

São desenvolvidas duas heurísticas que desempenham exclusivamente passos exatos de 

solução, denominada de HES (Heuristics of Exact Steps, do inglês, Heurística de Passos 

Exatos). Estas duas heurísticas solucionam, de forma separada e ótima, a construção da rota e 

o processo de embarque de passageiros. Estes algoritmos têm como objetivo validar o modelo 

de programação matemática do PCV-CPP e alcançar resultados exatos que auxiliem na análise 

dos algoritmos heurísticos. 
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Os algoritmos heurísticos desenvolvidos são dois tipos de GRASP (FEO e RESENDE, 

1989) e uma meta-heurística criada para esta pesquisa, denominada de HERS (Heuristic, Exact 

and Roulette Steps, do inglês, Etapas Heurística, Exato e Roleta). Além de ter sido desenvolvida 

hibridização desses três algoritmos com a meta-heurística de busca local VNS (Variable 

Neighborhood Search, do inglês, Busca de Vizinhança Variável) (MLADENOVIĆ e 

HANSEN, 1997). 

As instâncias de menor porte são solucionadas pelo solver matemático, assim como 

também é utilizada a ferramenta de parametrização conhecida como IRACE (Iterated Race for 

Automatic Algorithm Configuration) (LÓPEZ-IBÁNEZ et al., 2011), com o intuito de 

parametrizar os algoritmos heurísticos. 

Por fim são realizados experimentos computacional com base na solução e tempo 

decorrido de cada algoritmo heurístico e exato, utilizando-se ferramentas estatísticas como o 

Teste de Friedman e Posthoc-Conover para validar todo o processo experimental.  

  

 

1.5 Organização do trabalho 

O atual trabalho está assim organizado: o capítulo 2 apresenta o referencial teórico que 

serve como base para a realização desta pesquisa; no capítulo, 3 é apresentada a formulação 

matemática para o PCV-CPP; o capítulo 4 descreve todos os algoritmos desenvolvidos para 

solução do problema proposto; no capítulo 5 é detalhado o experimento computacional, 

incluindo a metodologia utilizada na criação dos grupos de instâncias; Por fim, o capítulo 6 

apresenta as considerações finais sobre a pesquisa, seguido pelas devidas referências utilizadas 

neste trabalho. 
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2 Referencial Teórico 

Nesta seção serão abordados os problemas de roteamento clássicos presentes na 

literatura, assim como os problemas envolvendo elementos de ridesharing, que servem como 

base fundamental para a formulação matemática do PCV-CPP.  

Calheiros (2017) formula um modelo que considera o Problema do Caixeiro Viajante 

(PCV) com passageiros de oportunidade nos mesmos moldes do modelo proposto no presente 

trabalho. O autor desenvolve algoritmos e a experimentação computacional para a solução 

desse modelo considerando um caso particular em que apenas um passageiro está disponível 

para o embarque em cada localidade.  

Bastos et al. (2016) desenvolvem uma formulação e algoritmos de solução para uma 

variante do modelo abordado por Calheiros (2017) considerando, adicionalmente, a existência 

de pedágios em algumas das ligações entre as localidades. Bastos et al. (2016) tratam os 

pedágios sob o conceito de high occupancy vehicle lanes, faixas de tráfego associadas a 

descontos ou isenções de pedágios, bem como facilidades de circulação decorrentes do fato de 

o carro atender a uma taxa de ocupação mínima previamente especificada. Sua experimentação 

computacional aborda algoritmos e instâncias considerando a demanda de um passageiro por 

localidade.  

Sabry et al. (2016) desenvolvem uma formulação e algoritmos de solução para uma 

variante do modelo Caixeiro Viajante Alugador com Passageiros. O trabalho de Sabry et al. 

(2016) mesclam o problema do caixeiro viajante com passageiros formulado pelo modelo de 

Calheiros (2017) com o problema do caixeiro alugador, segundo a formulação de Goldbarg et 

al. (2013), mantendo a experimentação algorítmica em instâncias com somente um passageiro 

por localidade.  

Finalmente, Silva (2017) desenvolve uma formulação e algoritmos de solução para o 

Caixeiro Viajante com Passageiros e Quota (PCV-PQ). O modelo do PCV-PQ de Silva (2017) 

distingue-se do modelo de Calheiros (2017). Todavia, como nos demais trabalhos 

anteriormente citados, mantém-se o estudo particular do caso com somente um passageiro por 

localidade.  Entretanto, por se tratar de um problema de cota, a função principal do modelo 

não é penalizada quando a rota deixar de visitar alguma das localidades.  
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Com base no trabalho do PCV-PQ, Carvalho (2018) construiu um novo banco de 

instâncias para o problema, utilizando a abordagem de múltiplos passageiros em cada 

localidade do problema. Neste trabalho também foi utilizado tal abordagem. 

 

2.1 Transporte Solidário 

A prática do transporte solidário, mais conhecido como ridesharing, vem sendo 

amplamente aplicada nos grandes centros urbanos do mundo. Esta prática conta com um 

determinado veículo particular, que é compartilhado pelo motorista, e uma quantidade limitada 

de passageiros durante um certo percurso. Os gastos com combustível, pedágio, entre outras 

tarifas que podem surgir no decorrer da viagem, são contabilizados e rateados de forma 

igualitária entre todos os ocupantes do veículo (NOURINEJAD, 2014). 

A importância do ridesharing se dá principalmente no impacto relacionado à 

diminuição da poluição no meio ambiente, na redução dos custos do motorista e dos 

passageiros, bem como na diminuição considerável dos engarrafamentos das principais 

metrópoles - tendo em vista que os engarrafamentos se dão principalmente pelo fato da maioria 

dos veículos particulares circularem sem alcançar a sua capacidade máxima. 

A evolução e acessibilidade tecnológica evidenciada nos smartphones, GPS e internet 

móvel são considerados um dos principais fatores que vêm contribuindo para o amplo avanço 

do ridesharing no Brasil e no mundo (AMEY; ATTANUCCI; MISHALANI, 2011). A 

utilização dessas tecnologias em conjunto com a metodologia ridesharing podem ser 

visualizados em aplicativos como Uber e Lyft. 

Existem outras modalidades de serviço de transporte envolvendo o termo de transporte 

solidário, cita Nourinejad (2014): personal vehicle sharing, carpooling, carsharing, 

bikesharing, slugging e taxi-sharing. No Personal Vehicle Sharing, um indivíduo tem acesso 

exclusivo a um veículo privado por tempo limitado. Carpooling é o rateio dos custos entre o 

motorista e os passageiros exclusivamente para viagens diárias pré-definidas, como ir ao 

trabalho. O Carsharing e Bikesharing são parecidos com o ridesharing, porém, naquelas 

modalidades, os passageiros não são obrigados a ratear as despesas da viagem com o motorista. 

O Slugging tem como objetivo principal lotar o veículo exclusivamente para isenções de 

pedágios. Por último, o taxi-sharing é o rateio dos custos de viagem somente dos passageiros, 

utilizando táxi como veículo principal.  
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 De acordo com Nourinejad (2014), este problema pode ser dividido em estático ou 

dinâmico. No problema estático, a preferência por qual percurso seguir e a quantidade de 

dinheiro disponível do motorista e dos passageiros são conhecidas previamente, o que 

possibilita o planejamento do melhor trajeto possível antecipadamente. Já no problema 

dinâmico, tudo acontece em tempo real: o motorista busca por passageiros e os passageiros 

buscam por um carro, de tal forma que não existe a possibilidade de um planejamento prévio.   

 

2.2 O Problema do Caixeiro Viajante 

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) é um dos problemas de roteamento mais 

pesquisados pela comunidade científica nas áreas de Otimização Combinatória e Pesquisa 

Operacional. Isto se deve pelo fato de tal problema possuir um conceito aparentemente simples 

e de fácil compreensão, mas ao mesmo tempo possui uma alta complexidade de processamento 

computacional por ser um problema NP-Difícil ao envolver o conceito de ciclo hamiltoniano 

(KARP, 1972). 

A importância do PCV na comunidade científica se dá principalmente pela grande 

quantidade de aplicações do problema na prática. Alguns exemplos das aplicações são: 

Fabricação de Placas de Circuito Eletrônico, Sequenciamento de Tarefas, Serialização na 

Arqueologia, Raio-X Cristalográfico, Problema de Recolhimento de Material em um Depósito, 

Problemas de Roteamento, entre outros (MATAI; SINGH; MITTAL, 2010). 

O objetivo do PCV é o de obter um ciclo hamiltoniano de menor custo: por exemplo, 

dado um determinado número de cidades a serem visitadas, o caixeiro viajante parte de uma 

cidade origem, visitando todas estas localidades até chegar ao seu ponto de partida. Entretanto, 

o caixeiro viajante só pode visitar todo este conjunto de localidades apenas uma vez. Desta 

forma, a complexidade do PCV é de encontrar a menor rota possível que forme um ciclo 

hamiltoniano. 

 

2.2.1 Formulação Matemática 

 Dado o grafo completo 𝐺 = (𝑁, 𝑀), onde 𝑁 = {𝑣 , . . . , 𝑣 } é o conjunto de todos os 

vértices pertencentes ao grafo G, enquanto que 𝑀 = {𝑒 , . . . , 𝑒 } representa o conjunto das 

arestas que interligam um vértice i com um vértice j, ao passo que o coeficiente 𝑐  corresponde 

ao custo da aresta que interliga o par de vértices (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀. 
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 Com estas notações definidas para o PCV, a seguir pode-se visualizar a variável de 

decisão utilizado pelo problema: 

𝑥 =
1, 𝑠𝑒 𝑗 é 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑎𝑝ó𝑠 𝑖

0,             𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 

 A variável de decisão 𝑥  define se a aresta (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 pertence a rota do caixeiro 

viajante, ou seja, se o caixeiro passa pelo vértice i, e em seguida pelo vértice j. O modelo 

matemático do PCV a seguir, foi formulado por Dantzig, Fulkerson e Johnson (1954). 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ 𝑐 𝑥( , )∈   (2.1) 

Sujeito a: 

∑ 𝑥 = 1∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁 (2.2) 

∑ 𝑥 = 1∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁 (2.3) 

∑ ∑ 𝑥 ≤ |𝑆| − 1∈ \{ }∈   ∀𝑆 ⊂ 𝑁, 𝑆 ≠ ∅ (2.4) 

𝑥 ∈ {0,1}   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 (2.5) 

A função objetivo apresentada pela equação 2.1, contabiliza o custo total do caixeiro 

viajante durante todo o seu trajeto. As restrições 2.2 e 2.3 especificam quais arestas pertencem 

a rota do caixeiro. Estas duas restrições garantem que o vértice i será visitado apenas uma vez. 

A restrição 2.4 serve para assegurar que a rota do caixeiro viajante será um ciclo hamiltoniano, 

não obtendo sub rotas durante o seu trajeto. Por fim, a restrição 2.5 especifica que a variável de 

decisão 𝑥  seja binária.  

A restrição 2.4 é um pouco mais difícil de se compreender em relação as demais 

equações do PCV. Com base nisto, a seguir pode ser visualizado um exemplo de como funciona 

esta restrição no modelo matemático do PCV. 

Considere o caso em que dado um grafo completo 𝐺 = (𝑁, 𝑀), a quantidade de vértices 

seja 𝑁 = 10. Neste exemplo todas as variáveis de decisão 𝑥  são iguais a zero, com exceção 

de: 

𝑥 = 𝑥 = 𝑥 = 𝑥 = 𝑥 = 𝑥 = 𝑥 = 𝑥 = 𝑥 = 𝑥 = 1 
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 A solução deste exemplo satisfaz as restrições 2.2 e 2.1. Apesar desta solução está 

satisfazendo o critério de que o caixeiro viajante só pode visitar o vértice i uma única vez, esta 

solução não forma um ciclo hamiltoniano, e sim duas sub rotas: {0,4,8,6,2,0} e {5,7,3,9,1,5}. 

 Para solucionar este tipo de problema, é necessário garantir que as sub rotas formadas 

pelo caixeiro viajante possuam no máximo uma quantidade de arestas menor do que a 

quantidade de vértices presentes nas sub rotas. Exemplificando, na solução anterior é 

apresentado o subconjunto 𝑆 = {5,7,3,9,1} ⊂ 𝑁, onde este subconjunto possui cinco vértices, 

então a solução para impedir que este subconjunto forme uma rota por completo, é forçando 

que este subconjunto só possa ter presente no máximo quatro arestas. Desta forma acaba 

impossibilitando que um circuito se forme com uma quantidade de arestas menor do que a 

quantidade de vértices. 

𝑥 = 𝑥 = 𝑥 = 𝑥 = 𝑥 ≤ 4 

 Desta forma garantimos que nenhuma sub rota se formará em qualquer subconjunto não 

vazio estritamente contido em 𝑁. E generalizando a equação anterior, temos a restrição 2.4. 

 

2.3 O Problema do Caixeiro Viajante com Coleta de Prêmios 

O Problema do Caixeiro Viajante com Coleta de Prêmios (PCVCP) é uma derivação do 

PCV, formulado por Balas (1989). O PCVCP foi formulado com o principal objetivo de ser um 

modelo para programação da operação diária de uma fábrica de produção de lâminas de aço. 

Devido aos rolos utilizados neste tipo de fábrica se desgastarem rapidamente, é necessária uma 

ordem de processamento para otimizar a fabricação destas lâminas. 

O objetivo do PCVCP se dá com base no cumprimento de tarefas, ou seja, o caixeiro 

viajante deve percorrer um certo número de cidades, realizando algum tipo de tarefa que 

obtenha um prêmio não negativo. Vale salientar que, ao contrário do PCV, que é necessário 

que o caixeiro percorra todas as cidades do conjunto de localidades disponíveis, no PCVCP o 

caixeiro não é obrigado a percorrer todas as cidades. Entretanto, o caixeiro possui uma cota 

mínima de cidades a serem percorridas, e o não atendimento de uma cidade implica diretamente 

em uma penalidade não negativa com o custo total da viagem do caixeiro viajante. 
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2.3.1 Formulação Matemática 

Seja o grafo 𝐺 = (𝑁, 𝑀, 𝐵, 𝑃), onde 𝑁 = {𝑣 , . . . , 𝑣 } é o conjunto de todos os vértices 

ou localidades pertencentes ao grafo G, enquanto que 𝑀 = {𝑒 , . . . , 𝑒 } representa o conjunto 

das arestas que interligam um vértice i com um vértice j. O conjunto 𝐵 = {𝑏 , . . . , 𝑏 } 

corresponde ao conjunto dos prêmios que são associados aos vértices 𝑣 ∈ 𝑁. Quando a rota 

do caixeiro visita uma localidade, o bônus associado a essa localidade é considerado coletado. 

Como a localidade de índice 1 é localidade de visita obrigatória e ponto de origem, o valor de 

seu bônus é igual a zero, ou seja, 𝑏 = 0.  

O parâmetro 𝐵  simboliza o valor de prêmio mínimo que o caixeiro viajante 

necessita recolher durante todo o seu trajeto. Enquanto que o coeficiente 𝑐  corresponde ao 

custo da aresta que interliga o par de vértices (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 . 𝑃 = {𝑝 , . . . , 𝑝 }  representa o 

conjunto das penalidades associados a cada vértice 𝑖 ∈ 𝑁, onde a penalidade 𝑝  será somada 

ao custo calculado pela função objetivo do modelo caso o vértice i não pertença ao trajeto do 

caixeiro. 

Com estas notações definidas para o PCVCP, a seguir estão relatadas as variáveis de 

decisão definidas para este problema: 

● 𝑥 : Define se a aresta (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 pertence a rota do caixeiro viajante; 

● 𝑦 : Define se o vértice 𝑖 ∈ 𝑁 pertence a rota do caixeiro viajante; 

● 𝑢 : Representa a ordem do vértice i na rota do caixeiro viajante; 

O modelo do PCVCP a seguir, foi formulado por Balas (1989). 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ 𝑐 𝑥 + ∑ 𝑝 (1 − 𝑦 )∈( , )∈    (2.6) 

Sujeito à: 

∑ 𝑥 = 𝑦∈ \{ }    ∀𝑖 ∈ 𝑁 (2.7) 

∑ 𝑥 = 𝑦∈ \{ }    ∀𝑖 ∈ 𝑁 (2.8) 

∑ 𝑏 𝑦 ≥∈ 𝑏    (2.9) 

∑ 𝑥 ≤ 1∈ \{ }    ∀𝑖 ∈ 𝑁\{𝑠} (2.10) 

∑ 𝑥 ≤ 1∈ \{ }    ∀𝑖 ∈ 𝑁\{𝑠} (2.11) 
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∑ 𝑥 = 1∈ \{ }    (2.12) 

∑ 𝑥 = 1∈ \{ }    (2.13) 

∑ 𝑥∈ \{ } − ∑ 𝑥∈ \{ } = 0  ∀𝑗 ∈ 𝑁\{𝑠} (2.14) 

𝑢 − 𝑢 + (𝑛 − 1)𝑥 ≤ 𝑛 − 2   2 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 (2.15) 

𝑏 = 0   (2.16) 

𝑥 ∈ {0,1}   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 (2.17) 

𝑐 ∈ ℝ    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 (2.18) 

𝑦 ∈ {0,1}   ∀𝑖 ∈ 𝑁 (2.19) 

1 ≤ 𝑢 ≤ 𝑛 − 1   2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 (2.20) 

A função objetivo apresentada pela equação 2.6, contabiliza o custo total do caixeiro 

viajante, considerando a parcela das penalidades decorrente da eventual ausência de visitas em 

localidades do grafo. As restrições 2.7 e 2.8 controlam os valores da variável 𝑦  que recebe o 

valor 1 quando a localidade i pertence à rota do caixeiro viajante, e 0 caso contrário. A restrição 

2.9 garante que o caixeiro vai coletar a quantidade mínima de prêmios 𝐵 , o que caracteriza 

também a tarefa mínima do caixeiro. As restrições 2.10 e 2.11 permitem que o percurso do 

caixeiro possa ser formado por um subconjunto dos vértices pertencentes a N. As restrições 

2.12 e 2.13 asseguram que o trajeto do caixeiro inicia e termina no vértice inicial 𝑠 = 1. A 

restrição 2.14 garante que a rota do caixeiro possui continuidade. A restrição 2.15 garante a 

formação de um único ciclo na solução, conforme a proposta de Miller et al. (1960). Por último, 

a restrição 2.16 certifica que o vértice inicial 𝑠 = 1 não possuirá prêmio. 

 

2.4 O Problema do Caixeiro Viajante com Passageiros 

O Problema do Caixeiro Viajante com Passageiros (PCV-P) é uma derivação do PCV, 

envolvendo elementos de ridesharing, formulado por Calheiros (2017). As características do 

PCV permanecem intactas no PCV-P, ou seja, o caixeiro viajante ainda é obrigado a visitar 

todas as cidades do conjunto de localidades disponíveis somente uma única vez, até formar um 

ciclo hamiltoniano. 
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Diante dos passageiros de oportunidade disponíveis no conjunto de localidades que o 

caixeiro viajante deve visitar, torna-se viável o embarque e desembarque desses passageiros 

durante todo o percurso. Desta forma, o custo total do trajeto é rateado entre todos os ocupantes 

do veículo. Entretanto, o caixeiro não é obrigado a embarcar passageiros, tendo assim a 

possibilidade de recusar o embarque de um determinado passageiro com o objetivo de lucrar 

com outro passageiro adiante. Para que um passageiro seja viável ao embarque, é necessário 

que o caixeiro viajante não tenha passado pela cidade destino do passageiro. Além de que cada 

passageiro possui uma quantidade mínima de dinheiro que pode ratear com os demais 

ocupantes do veículo durante o seu trajeto. Por fim, deve se verificar a capacidade máxima de 

assentos no veículo do caixeiro. 

Vale salientar que durante as experimentações computacionais realizados por Calheiros 

(2017), foi considerado apenas um passageiro por localidade nas instâncias. Apesar deste 

critério nos experimentos, Calheiros (2017) formulou o modelo matemático do PCV-P de tal 

forma que os passageiros fossem indexados nas variáveis de decisão. Isso possibilita que 

experimentos envolvendo múltiplos passageiros em cada localidade seja possível.  

 

2.4.1 Formulação Matemática 

Considere o grafo completo 𝐺 = (𝑁, 𝑀), onde 𝑁 = {𝑣 , . . . , 𝑣 } é o conjunto de todos 

os vértices pertencentes ao grafo G, enquanto que 𝑀 = {𝑒 , . . . , 𝑒 } representa o conjunto das 

arestas que interligam um vértice i com um vértice j. Desta forma, o coeficiente 𝑐  

corresponde ao custo da aresta que interliga o par de vértices (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀. 

 São considerados r passageiros demandando transporte. O conjunto 𝐿 = {𝑙 , . . . , 𝑙 }, 

define os passageiros. 𝑡  representa a tarifa máxima que o passageiro li aceita pagar por 

compartilhar as despesas do carro, considerado o rateio cooperativo entre os ocupantes do 

veículo nos vários trechos do caminho constituído entre a localidade de seu embarque e a 

localidade de seu destino. 𝑠  e 𝑑  são as localidades de origem e de destino do passageiro de 

índice i, considerando que obrigatoriamente 𝑠 ≠ 𝑑 , 𝑖 = 1, … , 𝑟 . Por fim, o parâmetro 𝑘 

determina a capacidade máxima de assentos do veículo. 

 Com estas notações definidas para o PCVCP, a seguir estão relatadas as variáveis de 

decisão definidas para este problema: 

● 𝑥 : Define se a aresta (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 pertence a rota do caixeiro viajante; 

● 𝑣 : Define se a aresta (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 pertence a rota do passageiro de índice l, l= 1, … , 𝑟; 
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● 𝑢 : Representa a ordem do vértice i na rota do caixeiro viajante; 

O modelo a seguir, foi formulado por Calheiros (2017). 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑
∑ ∈

( , )∈                        (2.21) 

Sujeito a: 

∑ 𝑥 = 1∈ \{ }    ∀𝑖 ∈ 𝑁 (2.22) 

∑ 𝑥 = 1∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁 (2.23) 

𝑢 − 𝑢 + 1 ≤ 𝑛(1 − 𝑥 )                                   2 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 (2.24) 

∑ 𝑣 ≤ 𝑘𝑥∈    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (2.25) 

∑ 𝑣∈ − ∑ 𝑣∈ = 0    𝑙 = 1, … , 𝑟, 𝑞 = 𝑠 , 𝑞 ≠ 1 (2.26) 

∑ 𝑣∈ − ∑ 𝑣∈ = 0   𝑙 = 1, … , 𝑟, 𝑞 = 𝑑 , 𝑞 ≠ 1 (2.27) 

∑ 𝑣∈ = ∑ 𝑣∈   𝑙 = 1, … , 𝑟, 𝑖 ≠ 𝑠 , 𝑖 ≠ 𝑑  (2.28) 

∑
∑ ∈

− 𝑡 ≤ 0( , )∈                                    𝑙 = 1, … , 𝑟, 𝑖 ≠ 𝑗 (2.29) 

𝑥 ∈ {0,1}                                                    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 (2.30) 

𝑣 ∈ {0,1}  𝑙 = 1, … 𝑟, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 (2.31) 

𝑐 ∈ ℝ                                                       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 (2.32) 

1 ≤ 𝑢 ≤ 𝑛 − 1                 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 (2.33) 

 

A função objetivo apresentada pela equação 2.21, contabiliza o custo total do caixeiro 

viajante rateado com os demais passageiros embarcados. As restrições 2.22 e 2.23 asseguram 

que todos os vértices sejam visitados apenas uma vez pelo caixeiro viajante. A restrição 2.24 é 

o modelo de Miller, Tucker e Zemlim (1960), garantindo que a solução não possua sub rotas. 

A restrição 2.25 certifica de que a capacidade do veículo não será ultrapassada. A restrição 2.26 

impede que o passageiro retorne a sua cidade de origem e que parta de sua cidade destino. A 

restrição 2.27 impede que nenhum passageiro passará no vértice de origem do caixeiro viajante. 
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Enquanto que a restrição 2.28 garante que as arestas no trajeto de qualquer passageiro 

embarcado, formem um caminho. Por fim, a restrição 2.29 introduz a tarifa máxima que cada 

passageira poderá pagar durante o trecho que estiver embarcado no veículo do caixeiro viajante. 

 

2.5 O Problema do Caixeiro Viajante com Passageiros e Quota 

O Problema do Caixeiro Viajante com Passageiros e Quota (PCV-PQ), formulado por 

Silva (2017), é uma derivação do PCV-Q. Pelo fato de o PCV-Q ser uma variação do PCVCP, 

o objetivo deste problema também é o cumprimento de tarefas em um conjunto de localidades 

disponíveis. A cada visita em uma cidade, o caixeiro cumpre uma certa tarefa, coletando um 

prêmio não negativo. Apesar de o caixeiro viajante não ser obrigado a percorrer todas as 

cidades, o mesmo possui uma cota mínima de prêmios a serem coletados, o que implica em o 

caixeiro ser obrigado a visitar uma quantidade mínima de cidades. Entretanto, ao contrário do 

PCVCP, o PCV-Q não possui penalidades pela falta de cumprimento de uma determinada 

tarefa, ou seja, o caixeiro viajante não sofrerá penalidade não negativa no custo total da viagem 

por deixar de visitar uma cidade. 

O PCV-PQ introduz elementos de ridesharing ao clássico PCV-Q. Desta forma, o 

conjunto de localidades possuem passageiros disponíveis para ratear o custo total da viagem do 

caixeiro viajante. Assim como no PCV-P, cada passageiro possui uma cidade de origem, cidade 

destino e tarifa mínima disponíveis para ratear as despesas. O caixeiro só pode embarcar um 

passageiro - caso a sua cidade de destino não tenha sido visitada, o rateio do trecho do 

passageiro na rota do caixeiro não é maior do que a sua tarifa mínima, e a capacidade de 

assentos do veículo não é ultrapassada.  

Vale salientar que os experimentos computacionais realizados por Silva (2017) tiveram 

como critério nas instâncias apenas um passageiro por vértice. Porém, assim como no PCV-P, 

Silva (2017) formulou o PCV-PQ de tal forma que é permitida a indexação de cada passageiro 

nas suas variáveis de decisão. Desta forma, é possível realizar experimentos com múltiplos 

passageiros em cada vértice. 

2.5.1 Formulação Matemática  

Considere o grafo 𝐺 = (𝑁, 𝑀, 𝐵), onde 𝑁 = {𝑣 , . . . , 𝑣 } é o conjunto de todos os 

vértices ou localidades pertencentes ao grafo G, enquanto que 𝑀 = {𝑒 , . . . , 𝑒 } representa o 

conjunto das arestas que interligam um vértice i com um vértice j. O conjunto 𝐵 = {𝑏 , . . . , 𝑏 } 

corresponde ao conjunto dos prêmios que são associados aos vértices 𝑖 ∈ 𝑁. Como o vértice 
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de índice 1 é obrigatório a sua visita, o valor de seu bônus é igual a zero, ou seja, 𝑏 = 0. Desta 

forma, o coeficiente 𝑐  corresponde ao custo da aresta que interliga o par de vértices (𝑖, 𝑗) ∈

𝑀. 

São considerados r passageiros demandando transporte. O conjunto 𝐿 = {𝑙 , . . . , 𝑙 }, 

define os passageiros. 𝑡  representa a tarifa máxima que o passageiro li aceita pagar por 

compartilhar as despesas do carro, considerado o rateio cooperativo entre os ocupantes do 

veículo nos vários trechos do caminho constituído entre a localidade de seu embarque e a 

localidade de seu destino. 𝑠  e 𝑑  são as localidades de origem e de destino do passageiro de 

índice i, considerando que obrigatoriamente 𝑠 ≠ 𝑑 , 𝑖 = 1, … , 𝑟. O parâmetro 𝐵  simboliza 

o valor de prêmio mínimo que o caixeiro viajante necessita recolher durante todo o seu trajeto. 

O coeficiente 𝑐  corresponde ao custo da ligação (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 . Por fim, o parâmetro 𝑘 

determina a capacidade máxima de assentos do veículo. 

Com estas notações definidas para o PCV-PQ, a seguir estão relatadas as variáveis de 

decisão definidas para este problema: 

● 𝑥 : Define se a aresta (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 pertence a rota do caixeiro viajante; 

● 𝑣 : Define se a aresta (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 pertence a rota do passageiro de índice l, l= 1, … , 𝑟; 

● 𝑦 : Define se o vértice 𝑖 ∈ 𝑁 pertence a rota do caixeiro viajante; 

● 𝑢 : Representa a ordem do vértice i na rota do caixeiro viajante; 

O modelo a seguir demonstrado, foi formulado por Silva (2017). 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑
∑ ∈

( , )∈    (2.34) 

Sujeito à: 

∑ 𝑥 ≤ 1∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁\{𝑠} (2.35) 

∑ 𝑥 ≤ 1∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁\{𝑠} (2.36) 

∑ 𝑥 = 1∈ \{ }    (2.37) 

∑ 𝑥 = 1∈ \{ }    (2.38) 

∑ 𝑥∈ \{ } − ∑ 𝑥∈ \{ }   ∀𝑗 ∈ 𝑁\{𝑠} (2.39) 
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𝑢 − 𝑢 + (𝑛 − 1)𝑥 ≤ 𝑛 − 2  2 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 (2.40) 

∑ 𝑏 𝑥 ≥( , )∈ 𝑏    (2.41) 

∑ 𝑣 ≤ 𝑘𝑥∈    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (2.42) 

∑
∑ ∈

− 𝑡 ≤ 0( , )∈   𝑙 = 1, … , 𝑟, 𝑖 ≠ 𝑗 (2.43) 

∑ 𝑣∈ \{ } − ∑ 𝑣∈ \{ } = 0    𝑙 = 1, … 𝑟, 𝑖 ∈ 𝑁\{𝑠 , 𝑑 } (2.44) 

∑ 𝑣 = 0∈ \{ }    𝑙 = 1, … 𝑟 (2.45) 

∑ 𝑣 = 0∈ \{ }    𝑙 = 1, … 𝑟 (2.46) 

∑ 𝑣 = 0∈ \{ }     𝑙 = 1, … 𝑟, 𝑠 ≠ 𝑠 (2.47) 

𝑏 = 0   (2.48) 

𝑥 ∈ {0,1}  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 (2.49) 

𝑣 ∈ {0,1}  𝑙 = 1, … 𝑟, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 (2.50) 

𝑐 ∈ ℝ   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 (2.51) 

1 ≤ 𝑢 ≤ 𝑛 − 1   2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 (2.52) 

A função objetivo apresentada pela equação 2.34, contabiliza o custo total do caixeiro 

viajante, considerando o rateio do custo entre o caixeiro e os passageiros embarcados. As 

restrições 2.35 e 2.36 permitem que o percurso do caixeiro possa ser formado por um 

subconjunto dos vértices pertencentes a N. As restrições 2.37 e 2.38 asseguram que o trajeto do 

caixeiro inicia e termina no vértice inicial. A restrição 2.39 garante que o vértice que o caixeiro 

entrar, deverá sair. A restrição 2.40 assegura a formação de um único ciclo na solução, 

contribuição de Miller, Tucker e Zemlim (1960). A restrição 2.41 restringe o caixeiro a coletar 

a quantidade mínima de prêmios 𝐵 . A restrição 2.42 certifica que a capacidade do carro não 

será excedida. A restrição 2.43 assegura que qualquer passageiro embarcado no carro, só poderá 

pagar no máximo 𝑡  pelo trajeto compartilhado. A restrição 2.44 obriga que o passageiro li só 

poderá desembarcar no seu vértice de destino 𝑑 . As restrições 2.45 e 2.46 asseguram que 
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qualquer passageiro não poderá desembarcar no seu vértice de origem 𝑠  e não poderá 

embarcar no seu vértice de destino 𝑑 . A restrição 2.47 restringe que os passageiros 

desembarcados no vértice de origem do caixeiro, não poderão embarcar novamente. Por último, 

a restrição 2.48 certifica que o vértice inicial do caixeiro viajante não possuirá prêmio. 
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3. Problema do Caixeiro Viajante com Coleta de 

Prêmios e Passageiros 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o modelo matemático formulado para o 

PCV-CPP, assim como apresentar detalhadamente o passo a passo da linearização do modelo 

matemático. As seções deste capítulo estão organizadas da seguinte maneira: Na seção 3.1 se 

encontra a descrição geral do problema proposto; a seção 3.2 descreve o modelo matemático 

geral do PCV-CPP; por último, a seção 3.3 apresenta como foi realizada a linearização do 

modelo matemático.  

 

3.1 Descrição do Problema 

O PCV-CPP é uma derivação do problema clássico PCVCP (BALAS, 1989), 

utilizando-se os elementos do termo ridesharing. No problema proposto desta pesquisa, são 

mantidas as características do PCVCP. Entretanto, é incluído o elemento de múltiplos 

passageiros em cada vértice do conjunto de localidades disponíveis. 

Neste problema, assim como no PCVCP, o caixeiro viajante tem como objetivo o 

atendimento de tarefas nas localidades que visita. Como recompensa, recebe um prêmio não 

negativo para cada tarefa cumprida. O não visitar uma cidade implica no não cumprimento da 

tarefa, tendo como penalidade a soma de um custo não negativo diretamente no custo total da 

viagem do caixeiro. Apesar de o caixeiro viajante não ser obrigado a visitar todas as localidades 

disponíveis, é necessária a coleta de uma quantidade mínima de prêmios, implicando na 

visitação de uma quantidade mínima de localidades pelo caixeiro viajante. 

Em cada localidade estão presentes múltiplos passageiros. Cada passageiro contém os 

valores de sua localidade de origem, localidade destino e sua quantidade de dinheiro disponível. 

Para que tal passageiro esteja apto a embarcar no veículo do caixeiro viajante, é necessário 

obedecer a algumas condições: 

As condições de embarque de um passageiro em sua localidade de origem são: 

 A capacidade de assentos do veículo do caixeiro não seja excedida; 

 O caixeiro viajante não tenha visitado a localidade de destino do passageiro; 

 O rateio do trecho entre o ponto de origem e destino do passageiro presente na rota do 

caixeiro viajante, não ultrapasse a quantidade de dinheiro que o passageiro possui; 
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O custo total da viagem é rateado trecho a trecho entre o caixeiro viajante e os demais 

passageiros que foram embarcados no carro durante todo o trajeto. Vale salientar que a seleção 

dos passageiros pelo caixeiro não é obrigatória, e é realizada de forma seletiva, mantendo-se 

um equilíbrio entre a satisfação do motorista e os demais ocupantes do veículo. 

 

3.2 Formulação Matemática 

Seja o grafo 𝐺 = (𝑁, 𝑀, 𝐵, 𝑃), onde 𝑁 = {𝑣 , . . . , 𝑣 } é o conjunto de todos os vértices 

ou localidades pertencentes ao grafo G, enquanto que 𝑀 = {𝑒 , . . . , 𝑒 } representa o conjunto 

das arestas que interligam um vértice i com um vértice j. O conjunto 𝐵 = {𝑏 , . . . , 𝑏 } 

corresponde ao conjunto dos prêmios que são associados aos vértices 𝑖 ∈ 𝑁. Quando a rota do 

caixeiro visita uma localidade, o bônus associado a essa localidade é considerado coletado. 

Como a vértice de índice 1 é localidade de visita obrigatória, o valor de seu bônus é igual a 

zero, ou seja, 𝑏 = 0. 𝑃 = {𝑝 , . . . , 𝑝 } que representa o conjunto das penalidades associados 

a cada vértice 𝑖 ∈ 𝑁 , onde a penalidade 𝑝  será somado ao custo calculado pela função 

objetivo do modelo, caso o vértice i não pertença ao trajeto do caixeiro viajante. 

São considerados r passageiros demandando transporte. O conjunto 𝐿 = {𝑙 , . . . , 𝑙 }, 

define os passageiros. 𝑡  representa a tarifa máxima que o passageiro li aceita pagar por 

compartilhar as despesas do carro, considerado o rateio cooperativo entre os ocupantes do 

veículo nos vários trechos do caminho constituído entre a localidade de seu embarque e a 

localidade de seu destino. 𝑠  e 𝑑  são as localidades de origem e de destino do passageiro de 

índice i, considerando que obrigatoriamente 𝑠 ≠ 𝑑 , 𝑖 = 1, … , 𝑟. O parâmetro 𝐵  simboliza 

o valor de prêmio mínimo que o caixeiro viajante necessita recolher durante todo o seu trajeto.  

O coeficiente 𝑐  corresponde ao custo da ligação (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀. O número de passageiros 

demandando por assentos disponíveis no carro pode variar em cada localidade, sendo maior ou 

igual a zero. Por fim, o parâmetro 𝑘 determina a capacidade máxima de assentos do veículo. 

Com estas notações definidas para o PCV-CPP, a seguir estão relatadas as variáveis de 

decisão definidas para este problema: 

● 𝑥 : Define se a aresta (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 pertence a rota do caixeiro viajante; 

● ν : Define se a aresta (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀 pertence a rota do passageiro de índice l, l= 1, … , 𝑟; 

● 𝑦 : Define se o vértice 𝑖 ∈ 𝑁 pertence a rota do caixeiro viajante; 

● 𝑢 : Representa a ordem do vértice i na rota do caixeiro viajante; 
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O modelo matemático proposto neste trabalho adapta o modelo matemático do PCV-

PQ, formulado por Silva (2017), para as condições do PCV-CPP de forma a considerar as 

penalidades 𝑃 = {𝑝 , . . . , 𝑝 } decorrentes da ausência de uma visita em qualquer localidade 

𝑖 ∈ 𝑁 da forma que se segue: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑
∑ ∈

( , )∈ + ∑ 𝑝 (1 − 𝑦 )∈  (3.1) 

Sujeito à: 

∑ 𝑥 = 𝑦∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁 (3.2) 

∑ 𝑥 = 𝑦∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁 (3.3) 

∑ 𝑥 ≤ 1∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁\{𝑠} (3.4) 

∑ 𝑥 ≤ 1∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁\{𝑠} (3.5) 

∑ 𝑥 = 1∈ \{ }   (3.6) 

∑ 𝑥 = 1∈ \{ }   (3.7) 

∑ 𝑥∈ \{ } − ∑ 𝑥∈ \{ } = 0  ∀𝑗 ∈ 𝑁\{𝑠} (3.8) 

𝑢 − 𝑢 + (𝑛 − 1)𝑥 ≤ 𝑛 − 2  2 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.9) 

∑ 𝑏 𝑦 ≥∈ 𝐵   (3.10) 

∑ 𝑣 ≤ 𝑘𝑥∈   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.11) 

∑
∑ ∈

− 𝑡 ≤ 0( , )∈   𝑙 = 1, … , 𝑟, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.12) 

∑ 𝑣∈ \{ } − ∑ 𝑣∈ \{ } = 0  𝑙 = 1, … 𝑟, 𝑖 ∈ 𝑁\{𝑠 , 𝑑 } (3.13) 

∑ 𝑣 = 0∈ \{ }   𝑙 = 1, … 𝑟 (3.14) 

∑ 𝑣 = 0∈ \{ }   𝑙 = 1, … 𝑟 (3.15) 

∑ 𝑣 = 0∈ \{ }    𝑙 = 1, … 𝑟, 𝑠 ≠ 𝑠 (3.16) 
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𝑏 = 0   (3.17) 

𝑥 ∈ {0,1}  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.18) 

𝑣 ∈ {0,1}  𝑙 = 1, … 𝑟, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.19) 

𝑐 ∈ ℝ   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.20) 

𝑦 ∈ {0,1}  ∀𝑖 ∈ 𝑁 (3.21) 

1 ≤ 𝑢 ≤ 𝑛 − 1  2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 (3.22) 

A função objetivo apresentada pela equação 3.1, contabiliza o custo total do caixeiro 

viajante, considerando a soma da parcela do rateio de rota com a parcela das penalidades 

decorrente da eventual ausência de visitas em localidades do grafo. As restrições 3.2 e 3.3 

controlam os valores da variável 𝑦  que recebe o valor 1 quando a localidade i pertence à rota, 

e 0 caso contrário. As restrições 3.4 e 3.5 permitem que o percurso do caixeiro possa ser 

formado por um subconjunto dos vértices pertencentes a N. As restrições 3.6 e 3.7 asseguram 

que o trajeto do caixeiro inicia e termina no vértice inicial 𝑠 = 1. A restrição 3.8 garante que a 

rota do caixeiro possui continuidade. A restrição 3.9 garante a formação de um único ciclo na 

solução, conforme a proposta de Miller et al. (1960). A restrição 3.10 obriga o caixeiro a coletar 

uma quantidade mínima de prêmios 𝐵 , o que também caracteriza a tarefa mínima do 

caixeiro. A restrição 3.11 garante que a capacidade máxima de assentos do carro não será 

excedida. A restrição 3.12 assegura que o passageiro de índice l, l= 1, … , 𝑟, embarcado no 

carro, só poderá pagar no máximo 𝑡  pelo trajeto compartilhado. A restrição 3.13 obriga que o 

passageiro 𝑙  só poderá desembarcar no seu vértice de destino 𝑑 . As restrições 3.14 e 3.15 

asseguram que os passageiros de índice l, l= 1, … , 𝑟, não poderão desembarcar no seu vértice 

de origem 𝑠  e não poderão embarcar no seu vértice de destino 𝑑 . A restrição 3.16 restringe 

que os passageiros desembarcados no vértice de origem 𝑠 = 1 , não poderão embarcar 

novamente. Por último, a restrição 3.17 certifica que o vértice inicial 𝑠 = 1não possuirá 

prêmio. 

 

3.3 Linearizando o Modelo Matemático do PCV-CPP 

Nesta seção é detalhado todo o processo de linearização do modelo matemático do 

PCV-CPP apresentado na seção anterior. 
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3.3.1 Modelo Quadrático 

O primeiro passo para a linearização do modelo matemático do PCV-CPP, é a 

eliminação da divisão de variáveis de decisão do modelo apresentado na seção 3.2. A divisão 

de variáveis ocorre na função objetivo 3.1 e na restrição do custo dos passageiros 3.12. Desta 

forma, foi utilizado o método para transformar a função objetivo 3.1 e a restrição 3.12 em 

equações quadráticas. Com o objetivo de utilizar a propriedade da linearização do produto de 

variáveis binárias, que será demonstrado na seção a seguir.  

Para tal objetivo, foi acrescentado ao modelo matemático uma nova variável de decisão 

alfa 𝛼. O propósito desta nova variável consiste na substituição do denominador das frações 

nas suas respectivas equações 3.1 e 3.12. Passando a multiplicar com o restante das variáveis 

de decisão e coeficientes das equações, além de acrescentar uma nova restrição ao modelo 

matemático.  

A seguir pode ser visualizado a transformação da função objetivo 3.1 e a restrição 3.12 

em equações quadráticas. 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ 𝑥 𝑐 𝛼( , )∈ + ∑ 𝑝 (1 − 𝑦 )∈  (3.23) 

Sujeito a: 

∑ 𝑣 𝑐 𝛼 − 𝑡 ≤ 0( , )∈   𝑙 = 1, … , 𝑟, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.24) 

A nova restrição que necessita ser adicionada ao modelo matemático para que a nova 

variável de decisão 𝛼  funcione corretamente, pode ser visualizado a seguir. 

𝛼 ∑ 𝑣 + 1∈ = 1   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.25) 

0 ≤ 𝛼 ≤ 1   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.26) 

Através desta pequena modificação no modelo matemático apresentado na seção 3.2, o 

modelo passa a ser um modelo quadrático, sendo possível a utilização do solver de programação 

matemática. 
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3.3.2 Linearização do Produto de Variáveis Binárias 

Com o modelo matemático do PCV-CPP no formato quadrático apresentado na seção 

anterior, se torna possível aplicar a propriedade matemática da linearização do produto de 

variáveis binárias (SOUZA, 2010). Ao qual para esta propriedade matemática, temos a seguinte 

notação: 

 Propriedade Matemática: O produto 𝑧 = 𝑥 𝑥 , … , 𝑥  com 𝑥 ∈ {0,1}, ∀𝑗 =

1,2, … , 𝑛  é equivalente a 𝑥 + 𝑥 +. . . +𝑥 − 𝑧 ≤ 𝑛 − 1 , sendo 𝑧 ≤ 𝑥 , 𝑥 ∈

{0,1}, ∀𝑗 = 1,2, … , 𝑛, 𝑧 ≥ 0. 

Com base nesta propriedade matemática, é necessário a adição de duas variáveis de 

decisão linear ao modelo quadrático do PCV-CPP: 

 𝑧 : Varável de decisão linear que corresponde ao seguinte produto de variáveis 𝑧 =

𝑥 𝛼 ; 

 𝑔 : Varável de decisão linear que corresponde ao seguinte produto de variáveis 𝑔 =

𝑣 𝛼 ; 

Através destas duas novas variáveis de decisão, se torna possível a substituição do 

produto de variáveis binárias no modelo quadrático apresentado na seção 3.3.1. O produto de 

variáveis é presente na função objetivo quadrática 3.23 e nas restrições quadráticas 3.24 e 3.25. 

Com base nisto, a seguir pode ser visualizado a transformação destas equações em equações 

lineares. 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ 𝑐 𝑧( , )∈ + ∑ 𝑝 (1 − 𝑦 )∈   (3.27) 

Sujeito à: 

∑ 𝑐 𝑔 − 𝑡 ≤ 0( , )∈   𝑙 = 1, … , 𝑟, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.28) 

∑ 𝑔 + 𝛼∈ = 1   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.25) 

Seguindo a propriedade matemática do produto de variáveis binárias, formulado por 

Souza (2010), se torna necessário acrescentar as seguintes restrições ao modelo matemático 

linear do PCV-CPP. 

𝑥 + 𝛼 − 𝑧 ≤ 1   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.26) 
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𝑧 ≤ 𝑥    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.27) 

𝑧 ≤ 𝛼    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.28) 

𝑣 + 𝛼 − 𝑔 ≤ 1   𝑙 = 1, … 𝑟, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.29) 

𝑔 ≤ 𝑣    𝑙 = 1, … 𝑟, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.30) 

𝑔 ≤ 𝛼    𝑙 = 1, … 𝑟, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.31) 

0 ≤ 𝛼 ≤ 1   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.32) 

0 ≤ 𝑧 ≤ 1   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.33) 

0 ≤ 𝑔 ≤ 1   𝑙 = 1, … 𝑟, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.34) 

 

3.4 Modelo Matemático Linear do PCV-CPP 

 A seguir, pode ser visualizado o modelo matemático linear completo do PCV-CPP. 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ 𝑐 𝑧( , )∈ + ∑ 𝑝 (1 − 𝑦 )∈   (3.35) 

Sujeito a: 

∑ 𝑥 = 𝑦∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁 (3.36) 

∑ 𝑥 = 𝑦∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁 (3.37) 

∑ 𝑥 ≤ 1∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁\{𝑠} (3.38) 

∑ 𝑥 ≤ 1∈ \{ }   ∀𝑖 ∈ 𝑁\{𝑠} (3.39) 

∑ 𝑥 = 1∈ \{ }   (3.40) 

∑ 𝑥 = 1∈ \{ }   (3.41) 

∑ 𝑥∈ \{ } − ∑ 𝑥∈ \{ }   ∀𝑗 ∈ 𝑁\{𝑠} (3.42) 

𝑢 − 𝑢 + (𝑛 − 1)𝑥 ≤ 𝑛 − 2  2 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.43) 
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∑ 𝑏 𝑦 ≥∈ 𝑏   (3.44) 

∑ 𝑣 ≤ 𝑘𝑥∈   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.45) 

∑ 𝑐 𝑔 − 𝑡 ≤ 0( , )∈   𝑙 = 1, … , 𝑟, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.46) 

∑ 𝑣∈ \{ } − ∑ 𝑣∈ \{ } = 0  𝑙 = 1, … 𝑟, 𝑖 ∈ 𝑁\{𝑠 , 𝑑 } (3.47) 

∑ 𝑣 = 0∈ \{ }   𝑙 = 1, … 𝑟 (3.48) 

∑ 𝑣 = 0∈ \{ }   𝑙 = 1, … 𝑟 (3.49) 

∑ 𝑣 = 0∈ \{ }    𝑙 = 1, … 𝑟, 𝑠 ≠ 𝑠 (3.50) 

𝑏 = 0   (3.51) 

∑ 𝑔 + 𝛼∈ = 1   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.52) 

𝑥 + 𝛼 − 𝑧 ≤ 1   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.53) 

𝑧 ≤ 𝑥    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.54) 

𝑧 ≤ 𝛼    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.55) 

𝑣 + 𝛼 − 𝑔 ≤ 1   𝑙 = 1, … 𝑟, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.56) 

𝑔 ≤ 𝑣    𝑙 = 1, … 𝑟, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.57) 

𝑔 ≤ 𝛼    𝑙 = 1, … 𝑟, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.58) 

𝑥 ∈ {0,1}  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.59) 

𝑣 ∈ {0,1}  𝑙 = 1, … 𝑟, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.60) 

𝑐 ∈ ℝ   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.61) 

𝑦 ∈ {0,1}  ∀𝑖 ∈ 𝑁 (3.62) 

1 ≤ 𝑢 ≤ 𝑛 − 1  2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 (3.63) 
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0 ≤ 𝛼 ≤ 1   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.64) 

0 ≤ 𝑧 ≤ 1   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.65) 

0 ≤ 𝑔 ≤ 1   𝑙 = 1, … 𝑟, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.66) 
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4. Algoritmos para o PCV-CPP 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os algoritmos que foram desenvolvidos para 

o PCV-CPP. O método exato utilizado para este trabalho foi a ferramenta solver de 

programação matemática Gurobi, na versão 7.5.2, aplicado ao modelo matemático linear do 

PCV-CPP, denotado na seção 3.4. 

As seções deste capítulo estão organizadas da seguinte maneira: Na seção 4.1, são 

detalhadas as heurísticas de carregamento de passageiros desenvolvidas e utilizadas nesta 

pesquisa; na seção 4.2 é descrito o procedimento da metodologia dos algoritmos HERS, 

algoritmos propostos nesta pesquisa; na seção 4.3 são apresentadas as heurísticas HES; na seção 

4.4 é apresentada a meta-heurística de busca local VNS; na seção 4.5 são apresentadas duas 

meta-heurísticas GRASP desenvolvidas para o PCV-CPP; por fim, na seção 4.6 são detalhadas 

as etapas do algoritmo memético. 

4.1 Representação de uma Solução 

Nos algoritmos desenvolvidos para o PCV-CPP, a solução é representada por duas 

listas. A lista 𝐿  representa a rota sequencial de localidades visitada pelo caixeiro viajante, e a 

lista 𝐿  define os passageiros que serão embarcados a partir da lista 𝐿 . Na lista de 

passageiros 𝐿 , o índice r representa o vértice de origem do passageiro, com base nas 

localidades visitadas em 𝐿 , enquanto que o índice i refere-se a cada passageiro contido no 

vértice r. A lista 𝐿  recebe o valor de 1, caso o passageiro na i-ésima posição do vértice de 

origem r esteja embarcado, e 0 caso contrário. 

A Figura 1 ilustra um exemplo de uma solução do PCV-CPP. A partir deste exemplo, 

as localidades visitadas pelo caixeiro viajante são 0, 3, 5, 8, 2, 4 e 9 - vale salientar que depois 

do vértice 9 o caixeiro volta para o vértice inicial 0. Os passageiros que foram embarcados 

estavam nas localidades de origem 3, 8, 4 e 9 - vale observar que as localidades 0 e 2 não 

contém passageiros.    
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Figura 1. Representação de uma solução. 

 

4.2 Heurísticas de Carregamento de Passageiros 

Para solucionar o PCV-CPP utilizando-se as heurísticas e meta-heurísticas que serão 

apresentadas no decorrer deste capítulo, é necessário um algoritmo para o carregamento 

seletivo de passageiros. Pelo fato de o método construtivo de uma solução do PCV-CPP poder 

ser dividido em duas etapas, a construção da rota e o embarque dos passageiros torna possível 

o desenvolvimento de algoritmos com a finalidade exclusiva de embarcar passageiros em uma 

rota do caixeiro viajante pré-definida durante a construção de uma solução. 

 Desta forma, foram desenvolvidos nesta pesquisa uma heurística de embarque aleatória 

e uma heurística de embarque semigulosa adaptativa. Além de que também foi utilizado o 

modelo matemático de embarque de passageiros desenvolvido por Calheiros (2017). 

  

4.2.1 Carregamento Exato 

Para utilizar o carregamento exato de passageiros, é utilizado o solver de programação 

matemática aplicado ao modelo matemático desenvolvido por Calheiros (2017). Este modelo 

em questão, considera a variável de decisão 𝑣 ∈ [0,1], onde assume o valor 1 se o passageiro 

𝑗 = 1, … , 𝑟 está embarcado na solução e 0 caso contrário. Assume a constante 𝐶 ∈ ℝ , que 

denota o custo da iésima ligação na rota do caixeiro viajante. E por fim, considera-se a constante 

𝑡 ∈ ℝ , 𝑗 = 1, … , 𝑟 o valor da tarifa admissível para o passageiro j. 

O modelo matemático linear para o embarque de passageiros formulado por Calheiros 

(2017), é apresentado pelas expressões 4.1 a 4.6. 



41 

 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ 𝐶 − ∑
( )∈    (4.1) 

Sujeito à: 

∑ 𝑣{ ∈ | ( ) ( )} = ∑ 𝑍   ∀𝑖 ∈ 𝑁 (4.2) 

∑ 𝑞∈ ≤ 𝑡    ∀𝑙 ∈ 𝐿 (4.3) 

𝑐 𝑣 − ∑
( )

≤ 𝑞    ∀𝑖 ∈ 𝑀, {∀𝑗 ∈ 𝐿 | 𝑜𝑟𝑔(𝑗) ≤ 𝑖 < 𝑑𝑠𝑡(𝑗)} (4.4) 

𝑞 ∈ ℝ    ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑙 ∈ 𝐿 (4.5) 

𝑍 ≤ 1, 𝑍 ∈ ℝ    ∀𝑖 ∈ 𝑁, 2 ≤ 𝑤 ≤ 𝑘 (4.6) 

A função objetivo 4.1 contabiliza o custo do trajeto do caixeiro viajante, rateado por 

todos os ocupantes do veículo. A restrição 4.2 assegura que a capacidade do veículo não será 

excedida. Enquanto que a restrição 4.4 garante que o passageiro embarcado só pagará no 

máximo a sua tarifa mínima. Por fim, vale salientar que a restrição 4.3 e as variáveis 𝑞  e 𝑍  

servem especificamente para o processo de linearização formulado por Calheiros (2017). 

 

4.2.2 Heurística de Carregamento 

A seguir, pelo Algoritmo 1, pode ser visualizado o pseudocódigo da heurística de 

carregamento de passageiros. 

 

Pseudocódigo Heurística de Embarque 
1 Entrada: Solução S, Passageiros L 
2 Saída: Solução S 

3 
Inicialize uma fila f com todos os Passageiros 𝑙 ∈ 𝐿, se e somente se, l.origem e 
l.destino ∈ S.rota e S.rota.índice(l.destino) > S.rota.índice(l.origem) 

4 Enquanto 𝑓 ≠ ∅ faça 
5 𝑙 ← 𝑓. 𝑝𝑜𝑝() 
6 Se houver vaga no veículo entre o trajeto do Passageiro l então 
7 Marque 𝑙 ∈ 𝐿 como embarcado 
8 fim se 
9 fim enquanto 
10 Para todo passageiro embarcado 𝑙 ∈ 𝐿 faça 
11 Custo ← Custo do trajeto do passageiro l na rota da solução S 
12 Se Custo > l.limite então 
13 Desmarque 𝑙 ∈ 𝐿 como embarcado 
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14       𝑙 = 0 
15    Se não 
16       𝑙++ 
17 fim se 
18 fim para 
19 𝑆 ← {𝑆 ∪ 𝐿} 
20 Retorne S 

Algoritmo 1. Heurística de Embarque 

A heurística do algoritmo 1 leva em consideração a restrição de tarifa imposta pelo 

passageiro e a capacidade do veículo. A heurística cria uma fila de passageiros a serem 

embarcados, seguindo a ordem de visitação das localidades na rota. Os passageiros são 

inseridos nesta fila se, e somente se: 1. A localidade de origem e de destino do passageiro 

considerado pertencer às localidades visitadas na rota do motorista. 2. A localidade de destino 

situar-se na rota adiante da localidade de embarque. Garantido o desembarque, o algoritmo 

tentará embarcar cada passageiro seguindo a ordem estabelecida pela fila. Desta forma, a 

primeira verificação é da capacidade do carro relacionado ao trajeto de cada passageiro. A 

segunda verificação visa a garantia da exigência de tarifa do passageiro na medida em que o 

rateio se vai formando. 

 

4.2.3 Heurística de Carregamento Semiguloso Adaptativo 

A seguir pelo Algoritmo 2, pode ser visualizado o pseudocódigo da heurística de 

carregamento de passageiros semiguloso adaptativo. 

 

Heurística de Embarque Adaptativo 
1 Entrada: Solução S, Passageiros L 
2 Saída: Solução S 

3 
Inicialize uma lista de candidatos C com todos os Passageiros 𝑙 ∈ 𝐿, se e 
somente se, l.origem e l.destino ∈ S.rota e S.rota.índice(l.destino) > 
S.rota.índice(l.origem). 

5 Enquanto 𝐶 ≠ ∅ faça 

6 
   Para todo 𝑐 ∈ 𝐶 compute o valor da função 𝑔(𝑐) da forma que se segue, 
S.rota.índice(c.destino) - S.rota.índice(c.origem). 

7    Defina 𝐿𝑅𝐶(𝐶) ← {𝑐 ∈ 𝐶 | 𝑔(𝑐)} 
8 Selecione 𝑐∗ aleatoriamente de 𝐿𝑅𝐶(𝐶) 
9 Se houver vaga no veículo entre o trajeto do Passageiro candidato 𝑐∗ então 
10 Marque 𝑙 ∈ 𝐿 referente a 𝑐∗ como embarcado 
11 fim se 
12 Remova 𝑐∗ dos passageiros candidatos 𝐶 
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13 fim enquanto 
14 Para todo passageiro embarcado 𝑙 = 0 até 𝑙 = 𝐿 faça 
15 Custo ← Custo do trajeto do passageiro l na rota da solução S 
16 Se Custo > l.limite então 
17 Desmarque 𝑙 ∈ 𝐿 como embarcado 
18       𝑙 = 0 
19    Se não 
20       𝑙++ 
21 fim se 
22 fim para 
23 𝑆 ← {𝑆 ∪ 𝐿} 
24 Retorne S 

Algoritmo 2. Heurística de Embarque Adaptativo. 

A heurística apresentada pelo algoritmo 2 é do tipo semigulosa aleatória, onde se leva 

em consideração a restrição de tarifa imposta pelo passageiro e a capacidade do veículo. O 

aspecto adaptativo se dá com base na utilização de uma Lista Restrita de Candidatos (LRC) 

formada pelos passageiros a serem embarcados. 

Inicialmente é criado um conjunto de candidatos C com todos os passageiros aptos a 

embarcar no veículo do caixeiro viajante. O passageiro é inserido no conjunto de candidatos C 

se, e somente se, a localidade de origem e de destino do passageiro em consideração pertencer 

às localidades visitadas na rota do caixeiro viajante, e se a localidade de destino for localizada 

adiante da localidade de embarque.   

A função 𝑔(𝑐) define quais passageiros do conjunto de candidatos C pertencerão a 

LRC. Desta forma, a função utiliza como valor, a diferença do ponto de origem e destino do 

passageiro na rota do caixeiro viajante, ou seja, a quantidade de localidades que o passageiro 

visitará durante a embarcação no veículo. Para esta função são utilizadas as seguintes equações: 

𝑔 = 𝑚𝑎𝑥{𝑔(𝑐) | 𝑐 ∈ 𝐶}  (29) 

𝑔∗ = 𝑚𝑖𝑛{𝑔(𝑐) | 𝑐 ∈ 𝐶}  (30) 

𝑔∗ ≤ 𝑔(𝑐) ≤ 𝑔∗ + 𝛼(𝑔 − 𝑔∗)  (31) 

 No passo 7 é definido a LRC com base na função 𝑔(𝑐). Desta forma, o passageiro 

candidato 𝑐 ∈ 𝐶 é inserido na LRC se, e somente se, a equação 31 for válida. Vale salientar 

que a equação 31 possui o parâmetro 𝛼  cujo valor é passado no início do algoritmo. Em 

seguida, pelo passo 8, o algoritmo seleciona aleatoriamente um passageiro que pertença a LRC 

para tentar embarcar no veículo. A primeira verificação é da capacidade do carro relacionado 
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ao trajeto de cada passageiro. A segunda verificação visa garantir a exigência de tarifa do 

passageiro, considerando o rateio do custo que é formado em cada trecho da rota. 

 

4.3 Algoritmos HERS 

Os algoritmos presentemente propostos e exercitados são denominados de Algoritmos 

com Etapas Heurísticas, Exatas e de Roleta (HERS – Heuristic, Exact and Roulette Steps). Os 

citados algoritmos propõem executar a divisão da construção e aperfeiçoamento da solução de 

um problema de otimização em diversas fases. No caso da presente pesquisa, as heurísticas 

propostas dividem o processo construtivo em três diferentes etapas, mesclando os objetivos de 

intensificação e diversificação entre essas fases. Na abordagem proposta, não há qualquer 

divisão de fases que separe intensões de intensificação ou de diversificação da busca como, por 

exemplo, na meta-heurística construtiva GRASP (FEO e RESENDE, 1989). Igualmente, são 

definidas livremente tanto o número de fases quanto as etapas com buscas locais.  

Como um exemplo possível para a proposta geral desses algoritmos, a primeira fase do 

processo construtivo pode ser desempenhada por um procedimento exato, seguindo-se por uma 

segunda fase de construção realizada através de uma roleta (LIPOWSKI e LIPOWSKA, 2012) 

e, finalmente, concluindo-se a construção da solução através de um segundo procedimento 

exato. Em princípio, cada diferente estratégia construtiva estará associada a um diferente tipo 

de variável de decisão. A decomposição da solução construtiva em fases e a aplicação de 

diferentes estratégias construtivas em cada fase caracteriza os algoritmos presentemente 

denominados de HERS. Os algoritmos HERS podem ser aplicadas para a solução de diferentes 

problemas de otimização combinatória com decisões acopladas.  

O algoritmo 3 exibe a decomposição da tomada de decisão do método, ressaltando-se 

que cada fase implementa uma estratégia específica para definir suas variáveis associadas, 

todavia embutindo as decisões alcançadas no processo da próxima fase. 

 

Pseudocódigo HERS  
1 Entrada: 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠õ𝑒𝑠 𝐴; 𝐵; 𝐶 … 𝑃 

Sol -A – estratégia construtiva A 
Sol-AB – estratégia construtiva B 
. 
. 
Sol-ABC...P – estratégia construtiva 
P 

2 Saída: Sol 
3     Sol-A ← Solver(Model, A) 
4     Sol-AB ← Solver(Model, SolA) 
5     Sol-ABC...P ← Solver(Model, Sol-ABC...P-1) 
6     retorne Sol 

Algoritmo 3. HERS. 
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Como o modelo apresentado no capítulo 3 esclarece, a solução do PCV-CPP deve 

envolver, de forma ótima e simultânea, as seguintes decisões: 1- A seleção das localidades que 

serão visitadas pela rota do caixeiro; 2- A rota que será cumprida para visitar as localidades 

selecionadas; 3- A estratégia de embarque do carro. O bônus é considerado automaticamente 

coletado em cada localidade visitada. As três decisões do problema são interferentes. Contudo, 

podem ser realizadas de modo independente. É possível decidir, primeiramente, quais 

localidades serão visitadas pelo caixeiro. Após isso é possível determinar uma rota que passe 

pelas localidades. Finalmente, um embarque de passageiros pode ser encontrada para a rota 

formada nos dois primeiros passos. O processo construtivo deve, todavia, tomar as decisões em 

uma sequência que garanta a formação de uma solução viável. O embarque depende do 

conhecimento das localidades e da rota. A rota depende do conhecimento prévio das localidades 

visitadas. As localidades podem ser selecionadas exclusivamente em função do atendimento do 

recolhimento de bônus. Atendida a hierarquia de construção, é possível a formação de soluções 

viáveis. Cada uma das etapas construtivas, contudo, pode ser realizada através de diferentes 

estratégias. 

O algoritmo 4 formaliza as duas heurísticas HERS para o PCV-CCP.  

 

Pseudocódigo HERS 1 Pseudocódigo HERS 2 
1 Entrada: 𝐺 = (𝑁, 𝑀, 𝐵, 𝑃), 𝐵 , Passageiros L 
2 Saída: BestSol 
3 BestSols contém SolMax melhores Sols BestSols contém SolMax melhores Sols 
4 Iter ← 0 Iter ← 0 
5 Enquanto Iter < IterMax faça Enquanto Iter < IterMax faça 
6 R é um conjunto de localidades R é um conjunto de localidades 
7 R ← {R ∪ 0} R ← {R ∪ 0} 
8 Candidatos ← N \{0} Candidatos ← N \{0} 
9 Enquanto bônus de R < 𝐵  faça Enquanto bônus de R < 𝐵  faça 
10       c ← v  Candidatos via roleta c ← v  Candidatos via roleta 
11 Candidatos ← Candidatos \{c} Candidatos ← Candidatos \{c} 
12 R ← {R ∪ c} R ← {R ∪ c} 
13 fim enquanto fim enquanto 
14 Sol ← LKH(R) Sol ← LKH(R) 
15 Sol ← EmbarqueHeurístico (Sol, L) Sol ← EmbarqueHeurístico (Sol, L) 

16 
BestSols ← MelhoresSol (BestSols, 
Sol) 

Sol ← VNS(Sol) 

17 
Sol* ← A melhor solução em 
BestSols 

BestSols ← MelhoresSol (BestSols, 
Sol) 

18 Se f(Sol) < f(Sol*) então Sol* ← A melhor solução em BestSols 
19 Iter ← 0 Se f(Sol) < f(Sol*) então 
20 Se não Iter ← 0 
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21    Iter++;   Se não 
22 fim se      Iter++; 
23 fim enquanto   fim se 
24 Para cada Sol ∈ BestSols faça fim enquanto 
25   Sol’ ← EmbarqueExato (Sol’, L) Para cada Sol ∈ BestSols faça 

26 
  BestSols ← MelhoresSol (BestSols, 
Sol’) 

  Sol’ ← EmbarqueExato (Sol’, L) 

27 fim para 
  BestSols ← MelhoresSoluções 
(BestSols, Sol’) 

28 Retorne a melhor sol de BestSols fim para 
29  Retorne a melhor sol de BestSols 

Algoritmo 4. Heurísticas HERS 1 e 2 

 

Observe-se que os pseudocódigos HERS 1 e HERS 2 apresentados pelo algoritmo 4 

possuem vários passos de execução em comum. Os algoritmos constroem uma solução em três 

etapas. A primeira seleciona um conjunto de localidades que garante uma rota viável. A etapa 

é realizada com o uso de uma roleta ponderada pela penalidade das localidades (LIPOWSKI e 

LIPOWSKA, 2012), sorteando-se as localidades até que um conjunto de visitas que atenda ao 

prêmio mínimo seja alcançado. A primeira etapa é resumida nos passos de 9 até 12. 

A segunda etapa construtiva define a rota que o caixeiro vai cumprir sobre o conjunto 

das R localidades selecionadas. A decisão é alcançada no passo 14 através da aplicação da 

heurística Lin-Kernighan, segundo a versão 2.0.8 do trabalho de Helsgaun, (2000). 

A terceira fase encontra um embarque heurístico dos passageiros, sendo realizada no 

passo 15 e finalizando a heurística HERS. O procedimento heurístico de embarque está 

formalizado pelo algoritmo 1 na seção 4.2.2. 

Na heurística HERS 1, após o passo 15, desconsidera-se o embarque da melhor solução 

encontrada até o passo 15 e se desenvolve um embarque exato para concluir a solução. A 

heurística HERS 1 termina após o embarque exato.  

A heurística HERS 2 diferencia-se da HERS 1 por submeter, em seu passo 16, cada 

solução alcançada pela etapa construtiva a um procedimento de busca local segundo a 

arquitetura VNS (Variable Neighborhood Search) criada por Mladenović e Hansen (1997). São 

usadas três diferentes vizinhanças. A sequência de aplicação das três vizinhanças é descrita na 

seção 4.4.  
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4.4 Heurísticas com Passos Exatos (HES - Heuristics of Exact Steps) 

Com base no Algoritmo 3 é possível propor duas heurísticas que construam uma solução 

para o PCV-CPP, desempenhando algoritmos exatos em cada etapa. Os pseudocódigos destas 

duas heurísticas podem ser visualizados a seguir. 

 

Pseudocódigo HES/CCP Pseudocódigo HES/PCV 
1 Entrada: 𝐺 = (𝑁, 𝑀, 𝐵, 𝑃), 𝐵 , Passageiros L  
2 Saída: Sol 
3  Sol-Rota ← SolverRotaModel-1 (𝐺, 𝐵 ) Sol-Rota ← SolverRotaModel-2 (𝐺) 
4  Sol ← SolverCarregamento(Sol-Rota, L) Sol ← SolverCarregamento(Sol-Rota, L) 
5  retorne Sol retorne Sol 

Algoritmo 5. Heurísticas HES (CPP e PCV) 

A heurística denominada HES/CPP, no passo SolverRota, soluciona de forma exata 

Model-1, que corresponde ao modelo de programação matemática de coleta de prêmios 

proposto por Balas (1989). A heurística HES/PCV soluciona de forma exata Model-2, que 

corresponde ao modelo de programação matemática do caixeiro viajante, conforme formulação 

proposta por Miller et al. (1960).  

Observe-se que a solução do caixeiro viajante obtida na heurística PCV é também uma 

solução válida para o problema de coleta de prêmios, uma vez que sempre atende à coleta de 

cota mínima  do modelo de Balas (1989) para qualquer instância PCV-CPP viável. Por outro 

lado, a solução do caixeiro viajante resulta na neutralização do efeito da penalidade na função 

principal do modelo do caixeiro com coleta de prêmios. A redução da parcela de penalidades 

pode ser potencialmente promissora para gerar bons limites para o problema, especialmente em 

um modelo em que as escalas dos custos das ligações podem ser distorcidas pelo rateio de 

despesas.  

A redução devida aos ganhos de embarque tem potencial para, em alguns casos, alterar 

o efeito decorrente da economia de rota alcançada na redução do número de localidades na rota. 

Não é possível descartar o interesse de realizar visitas para adiante do mínimo necessário 

imposto pela restrição de coleta de prêmios em função de buscar um embarque mais vantajoso 

de passageiros. 

A segunda fase das heurísticas descritas no algoritmo 5 realiza a solução exata do 

embarque de passageiros no veículo na solução parcial construída na primeira fase. O passo 

que soluciona de forma exata o carregamento das rotas, SolverCarregamento, pode ser 
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formulado pelo modelo que está representado das equações de 4.1 até 4.6 na seção 4.2.1, e 

submetido para a solução exata ao solver de programação matemática.  

Deve-se observar que ao se realizarem passos de solução exata, as heurísticas HES 

podem enfrentar a solução de problemas NP-difíceis. O fato sugere um esforço computacional 

para um caso geral, de ordem exponencial, no tamanho do número de variáveis da etapa. Assim, 

as heurísticas HES não garantem, para os casos reais, a certeza de seu uso generalizado. 

Presentemente, a estratégia mostrou-se justificada e viável, permitindo atender à necessidade 

de buscar boas soluções para o conjunto de instâncias de teste e estabelecer uma ancoragem 

para os procedimentos HERS que serão examinados. Adicionalmente, a composição de 

soluções exatas permite examinar o potencial de acoplamento das decisões dentro da instância 

solucionada, testando o afastamento do ótimo global do valor obtido por uma eventual 

composição de ótimos locais. Como o problema PCV-CPP é de extrema complexidade, 

contendo restrições e função objetivo não lineares, o porte das instâncias que formam o banco 

de casos testes da presente pesquisa viabilizou, computacionalmente, a solução exata das etapas 

construtivas. 

 

4.5 VNS 

Este algoritmo decorre da clássica meta-heurística VNS (Variable Neighborhood 

Search) criada por Mladenović e Hansen (1997). O VNS permite explorar o espaço de busca 

das soluções do problema através do exame sistemático de diferentes estruturas de vizinhanças. 

A seguir pode ser visualizado pelo Algoritmo 6 o pseudocódigo que serviu como base para a 

implementação do VNS aplicado ao PCV-CPP. 

 

Procedimento VNS 
1 Entrada: BestSol, Passageiros L  
2 Saída: BestSol 
3 Sol ← BestSol 
4 Iter ← 0 
5 Enquanto Iter < IterSearchMax faça 
6 r ←3 
7 k ← 0 
9 Enquanto k < r faça 
10 Gere um vizinho qualquer Sol’ ∈ 𝑁 (𝑆𝑜𝑙) 
11 Sol’’ ← LKH(Sol’) 
12 EmbarqueHeurístico(Sol’’, L) 
13   Se f(Sol’’) < f(Sol) então 
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14 Sol ← Sol’’ 
15 f(Sol) ← f(Sol’’) 
16 k ← 1 
17 se não 
18 k ← k + 1 
19 fim se 
20 fim enquanto 
21      Se f(Sol) < f(BestSol) então 
22 BestSol ← Sol 
23 f(BestSol) ← f(Sol) 
24 Iter ← 0 
25 se não 
26 Iter ← Iter + 1 
27 fim se 
28 fim enquanto 
29 retorne BestSol 

Algoritmo 6. VNS 

Para esta pesquisa envolvendo o PCV-CPP, foram utilizados três tipos de vizinhanças: 

 Vizinhança 𝑁 (𝑆𝑜𝑙): Obtida pela troca de 2 vértices adjacentes na rota por 2 vértices 

que não pertencem ao trajeto;  

 Vizinhança 𝑁 (𝑆𝑜𝑙): Obtida pela remoção de 2 vértices adjacentes no trajeto por 1 

vértice que não pertence ao trajeto, na mesma posição dos vértices removidos;  

 Vizinhança 𝑁 (𝑆𝑜𝑙): Obtida pela remoção de 1 vértice no trajeto do caixeiro viajante 

e inserção de 3 vértices que não pertencem ao trajeto, na mesma posição que o vértice 

removido. 

 

4.6 GRASP 

A meta-heurística intitulada GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) 

formulada por Feo e Resende (1989) é um algoritmo que possui um processo iterativo e 

altamente paralelizável, focado em problemas de otimização combinatória. Esta meta-

heurística é focado em duas etapas durante cada iteração realizada pelo algoritmo: a fase 

construtiva da solução e a fase de intensificação. 

A primeira etapa de construção da solução é realizada de forma semigulosa adaptativa, 

ou seja, é utilizado um algoritmo guloso com um elemento aleatório dentro do procedimento 

da heurística de construção. Desta forma, durante a construção da solução, o algoritmo mantém 
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um equilíbrio entre soluções aleatória e gulosa, tendo um aspecto de diversificação e 

intensificação das soluções que são geradas no decorrer do procedimento. A segunda etapa tem 

como objetivo a intensificação. Com esta finalidade, as soluções geradas na etapa anterior são 

submetidas a uma busca local, com o intuito de melhoramento das soluções já existentes. 

Geralmente são utilizadas heurísticas de busca local para alcançar este objetivo.  

A seguir, no Algoritmo 7, pode ser visualizado o pseudocódigo referente as duas meta-

heurísticas GRASP desenvolvidas para o PCV-CPP. 

 

Pseudocódigo GRASP 1 Pseudocódigo GRASP 2 
1 Entrada: 𝐺 = (𝑁, 𝑀, 𝐵, 𝑃), 𝐵 , Passageiros L 
2 Saída: BestSol 
3 BestSols contém SolMax melhores Sols BestSols contém SolMax melhores Sols 
4 Iter ← 0 Iter ← 0 
5 Enquanto Iter < IterMax faça Enquanto Iter < IterMax faça 

6 
R é a rota contendo o conjunto de 
localidades 

R é um conjunto de localidades 

7 R ← {R ∪ 0} R ← {R ∪ 0} 
8 Candidatos ← N \{0} Candidatos ← N \{0} 
9 Enquanto bônus de Sol < 𝐵  faça Enquanto bônus de R < 𝐵  faça 

10 
     Para todo c  Candidatos compute 
o valor da função 𝑔(𝑐) utilizando como 
critério a penalidade   

c ← v  Candidatos via roleta 

11 Defina LRC(Candidatos) Candidatos ← Candidatos \{c} 

12 Selecione aleatoriamente c*  
LRC(Candidatos) 

R ← {R ∪ c} 

13 R ← {R ∪ c*} fim enquanto 
14 fim enquanto R ← LKH(R) 

15 R ← LKH(R) 
Sol ← EmbarqueHeurísticoAdaptativo 
(R, L) 

16 Sol ← EmbarqueHeurístico (R, L) Sol ← VNS(Sol) 

17 Sol ← VNS(Sol) 
BestSols ← MelhoresSoluções 
(BestSols, Sol) 

18 
BestSols ← MelhoresSoluções 
(BestSols, Sol) 

Sol* ← Selecione a melhor sol em 
BestSols 

19 
Sol* ← A melhor solução em 
BestSols 

Se f(Sol) < f(Sol*) então 

20 Se f(Sol) < f(Sol*) então Iter ← 0 
21 Iter ← 0   se não 
22   se não     Iter++; 
23     Iter++; fim se 
24 fim se fim enquanto 
25 fim enquanto Para cada Sol ∈ BestSols faça 
26 Para cada Sol ∈ BestSols faça   Sol’ ← EmbarqueExato (Sol’, L) 
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27   Sol’ ← EmbarqueExato (Sol’, L) 
  BestSols ← MelhoresSoluções 
(BestSols, Sol’) 

28 
  BestSols ← MelhoresSoluções 
(BestSols, Sol’) 

fim para 

29 fim para Retorne a melhor sol de BestSols 
30 Retorne a melhor sol de BestSols  

Algoritmo 7. GRASP 

Pode-se observar que os pseudocódigos apresentados pelo algoritmo 7 possuem vários 

passos de execução em comum. A principal diferença entre os dois tipos de GRASP está no 

modo em que é realizado o método construtivo da solução. A etapa de construção de solução 

do PCV-CPP pode ser dividida em duas etapas: construção da rota do caixeiro viajante; e 

embarque dos passageiros nesta rota. Com esta finalidade, foram desenvolvidos dois tipos de 

GRASP nesta pesquisa, utilizando-se o aspecto adaptativo em cada uma das etapas de 

construção de uma solução do PCV-CPP.  

Nos passos de 9 a 16 do GRASP 1, é realizado o método construtivo da solução. Desta 

forma, o algoritmo utiliza a LRC (Lista Restrita de Candidatos) com o propósito de obter o 

conjunto de localidades que fará parte do trajeto do caixeiro viajante. A cada iteração no passo 

10 do algoritmo é formado um conjunto de candidatos contendo as localidades que não 

pertencem à solução atual. Os valores da penalidade em cada vértice é utilizado como valor da 

função 𝑔(𝑐), servindo-se como base no passo 11, para definir o conjunto de candidatos 𝑐 ∈ 𝐶 

que pertencerão à LRC. Desta forma, a localidade candidata é inserida na LRC se, e somente 

se, a equação 31 (seção 4.2.3) for válida. Após isso, nos passos 12 e 13, é selecionado um 

vértice de forma aleatória da LRC e inserido na solução parcial. Por fim, no passo 15, o conjunto 

de localidades estabelecido na etapa anterior é submetido à heurística Lin-Kernighan, na versão 

2.0.8 do trabalho de Helsgaun (2000), com o intuito de estabelecer a melhor ordem de visitação 

deste conjunto de localidades. Esta etapa construtiva é finalizada até a quantidade de prêmio 

mínimo ser alcançada pela solução parcial. 

No GRASP 2 o método construtivo é descrito pelos passos de 9 a 15 do algoritmo 7. A 

etapa de 9 a 13 implementa uma escolha pelo método da roleta (LIPOWSKI e LIPOWSKA, 

2012), ponderada pela penalidade das localidades, sorteando-se as localidades para formar um 

conjunto de visitas que atenda ao prêmio mínimo necessário. Em seguida, é utilizada a 

heurística Lin-Kernighan (HELSGAUN, 2000), com a finalidade de obter a ordem de visita 

sobre o conjunto de localidades obtidas pelo passo anterior. 
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A última etapa do método de construção da solução do PCV-CPP se refere ao embarque 

de passageiros na rota estabelecida anteriormente. O GRASP 1 utiliza a heurística de embarque 

de passageiros de forma aleatória, como é descrito na seção 4.2.2. Enquanto que o GRASP 2 

utiliza o aspecto adaptativo nesta etapa, utilizando-se uma heurística de embarque de 

passageiros que utiliza a LRC, como é apresentado na seção 4.2.3. 

Logo após o método construtivo, as soluções criadas são submetidas à etapa de busca 

local. Nesta etapa, os dois algoritmos utilizam a meta-heurística VNS para este propósito. As 

vizinhanças utilizadas para o PCV-CPP neste trabalho foram descritas na seção 4.5.  

Por fim, no final dos dois GRASP, são desconsiderados os embarques de passageiros 

nas melhores soluções encontradas pelos dois algoritmos. Após isto, as melhores soluções são 

submetidas ao carregamento exato, utilizando-se o solver de programação matemática aplicado 

ao modelo de carregamento descrito na seção 4.2.1. 

 

4.7 Algoritmo Memético 

Os algoritmos evolucionários são inspirados na teoria da evolução Dawriniana. Estes 

tipos de algoritmos simulam o processo evolutivo, criando uma população de estruturas com o 

intuito de ser aplicada em sistemas artificiais (ASHLOCK, 2006). Como os algoritmos 

evolucionários possuem inspiração biológica, as características do processo evolutivo são 

utilizadas no processo do algoritmo na busca pelo melhor fitness, como seleção, reprodução, 

mutação e sobrevivência do mais apto.  

Dos algoritmos evolucionários, a meta-heurística mais conhecida pela comunidade 

acadêmica é o algoritmo genético. Neste algoritmo a representação da solução é descrita como 

indivíduo ou cromossomo. Desta forma, o algoritmo genético cria uma população de indivíduos 

que é submetida a etapas do processo evolutivo, com o objetivo dos cromossomos alcançarem 

o melhor fitness, ou seja, a melhor solução. À cada iteração do algoritmo, é criada uma nova 

geração de indivíduos. Estes indivíduos são utilizados em um processo de seleção, em que os 

selecionados são submetidos ao processo de recombinação de seus genes, gerando-se, assim, 

novos indivíduos para a população. Alguns dos indivíduos podem sofrer mutações em seus 

genes no decorrer de cada iteração. No fim de cada iteração do algoritmo, é realizado o processo 

de sobrevivência do mais apto. Apenas os indivíduos que tiverem melhor fitness passarão para 

a próxima geração; os demais são eliminados da população. 

A seguir pode ser visualizado pelo Algoritmo 8 o pseudocódigo base para o algoritmo 

genético descrito por Ashlock (2006). 



53 

 

  

Algoritmo Genético 
1 Gere a população de indivíduos   
2 Repita 
3    Teste os indivíduos pela qualidade 
4    Selecione os indivíduos para reprodução 
5    Produza novos indivíduos pelos selecionados 
6    Realize mutação em indivíduos aleatórios  
7    Substitua os indivíduos velhos pelos novos 
8 Até que satisfaça o critério de parada 

Algoritmo 8. Base do Algoritmo Genético 

 Apesar do algoritmo genético ser bem difundido em aplicações envolvendo problemas 

de otimização, este algoritmo possui um problema de intensificação na busca pelo melhor 

fitness. Desta forma, o algoritmo memético, formulado por Moscato e Norman (1997), busca 

resolver esse problema, introduzindo o conceito de “meme” ao algoritmo genético. 

 O conceito de meme é baseado na cultura humana, onde são unidades de conhecimento 

da mente humana que podem ser transferidas para outro indivíduo através da imitação ou 

transmissão cultural. Além disso, os memes podem sofrer alteração por fatores externos, como 

modificação ou ampliação de tal conhecimento, adaptando-se ao ambiente que os cercam 

(DAWKINS, 1976). 

 O algoritmo memético, também conhecido por algoritmo genético hibrido, utiliza 

algoritmos de busca local como conceito de meme introduzido no processo evolutivo do 

algoritmo genético. Através da busca local, é possível submeter a população de indivíduos a 

uma etapa de intensificação na busca pelo melhor fitness (MOSCATO e NORMAN, 1989). 

A seguir pode ser visualizado pelo Algoritmo 9 o pseudocódigo base para o algoritmo 

memético, descrito por Krasnogor e Gustafson (2004). 

  

Algoritmo Memético 
1 𝑥 ← GerePopulaçãoInicial()   
2 Para i = 1, ..., 𝑛 çõ  
3    𝑥 ← Recombinação() 
4    𝑥 ← Mutação() 
5    𝑥 ← BuscaLocal() 
6    𝑥 ← Sobrevivência()  
7 fim 
8 Retorne melhor solução de 𝑥 

Algoritmo 9. Base do Algoritmo Memético 
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4.7.1 Inicialização da População 

O método de inicialização da população de indivíduos do algoritmo memético para o 

PCV-CPP é descrito pelo pseudocódigo no algoritmo 10. À cada iteração realizada nos passos 

4 a 17 é formada uma solução que passa a pertencer à população Pop. O número de soluções 

que pertencem ao conjunto Pop é definido como parâmetro de entrada no algoritmo memético. 

 Nas etapas de 5 a 13 é processada a ordem de visitação dos vértices pelo método da 

roleta (LIPOWSKI e LIPOWSKA, 2012), ponderada pela penalidade das localidades. É 

realizado um sorteio das localidades para formar um conjunto de visitas que atenda ao prêmio 

mínimo necessário. Em seguida, é utilizada a heurística Lin-Kernighan (HELSGAUN, 2000) 

com a finalidade de obter a ordem de visita sobre o conjunto de localidades obtidas pelo passo 

anterior. Por fim, é executada a heurística de embarque de passageiros sobre a rota pré-definida 

anteriormente - esta heurística está descrita na seção 4.1.2. 

 

Inicialização da População 
1 Entrada: 𝐺 = (𝑁, 𝑀, 𝐵, 𝑃), 𝐵 , Passageiros L 
2 Saída: 𝑃𝑜𝑝 
3 𝑃𝑜𝑝 ← ∅ 
4 Para i = 1, ..., 𝑛  
5 R é um conjunto de localidades 
6 R ← {R ∪ 0} 
7 Candidatos ← N \{0} 
9 Enquanto bônus de R < 𝐵  faça 
10 c ← v  Candidatos via roleta 
11 Candidatos ← Candidatos \{c} 
12 R ← {R ∪ c} 
13 fim enquanto 
14 R ← LKH(R) 
15 Ind ← EmbarqueHeurístico(R, L) 
16 𝑃𝑜𝑝 ← {𝑃𝑜𝑝 ∪ 𝐼𝑛𝑑} 
17 fim para 
18 Retorne 𝑃𝑜𝑝 

Algoritmo 10. Inicialização da População. 
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4.7.2 Operador de Recombinação PMX 

Esta etapa corresponde à recombinação de genes e troca de informações pelos 

cromossomos, com o objetivo de formar um novo indivíduo para a população. Nessa etapa é 

necessário utilizar um operador de recombinação específico para problemas envolvendo 

roteamento, pois os operadores clássicos do algoritmo genético, como o operador de 1 ponto 

por exemplo, não garantem soluções válidas para o caixeiro viajante (GOLDBERG et al., 

1985). É necessário que as soluções criadas a partir das operações de recombinação de genes 

garantam a viabilidade no problema aplicado. Ao se deparar com uma solução do PCV, é 

necessário que a solução contenha todos os vértices do conjunto de localidades disponível, e 

que nenhum vértice esteja repetido na solução, formando um ciclo hamiltoniano. 

Com base nisto, foi escolhido utilizar o operador de recombinação PMX (Partially 

Mapped Crossover) (GOLDBERG et al., 1985). Isso se justifica porque, ao se tratar de um 

problema envolvendo rota, este operador realiza permutações entre as soluções, ao invés de 

substituição, o que garante que as soluções criadas sejam válidas para o PCV. 

A figura 2 ilustra um exemplo do operador PMX em uma solução do PCV. Logo abaixo 

da figura, estão descritos todos os passos realizados pelo exemplo. 

 

 

Figura 2. Exemplo do operador PMX no PCV. 
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Passo 01: Aleatoriamente selecione um segmento do pai 𝑃  e copie os valores desse segmento 

para o filho 𝐹 . Em seguida realize a iteração do algoritmo a partir do segmento do pai 𝑃 . O 

primeiro valor da iteração é o 3, porém esse valor já pertence ao filho 𝐹 , pule para o próximo 

valor. O valor 4 é o primeiro valor que não pertence ao filho 𝐹 . Localize o valor 6 que pertence 

a mesma posição de 4 no pai 𝑃 .  

Passo 02: Foi localizado o valor 6 em 𝑃 , porém o valor 6 pertence ao segmento 𝑃 , então 

continue a iteração do algoritmo. O valor na mesma posição de 6 em 𝑃  são 5, localize o valor 

5 em 𝑃 . 

Passo 03: Localize o valor 2 em 𝑃 . O valor 2 está fora do segmento, então na mesma posição 

adicione o valor 4 no filho 𝐹 . Lembrando que o valor 4 foi onde começou a iteração do 

algoritmo, por isso que é este valor que é adicionado em 𝐹 . 

Passo 04: Os valores 5 e 6 já pertencem a solução 𝐹 , então serão pulados da iteração. O novo 

valor a ser iterado é o 7. Localize o valor 1 no pai 𝑃 , localizado, adicione o valor 7 no filho 

𝐹 , na mesma posição que se encontra o valor 1 no pai 𝑃 . 

Passo 05: O valor 7 foi o último a ser iterado pelo algoritmo no segmento do pai 𝑃 , então 

copie os valores restantes do pai 𝑃  para as posições em branco do filho 𝐹 . 

 Como pôde ser visto pelo exemplo anterior, a solução do PCV contém todos os vértices 

e sem nenhuma repetição, o que torna a solução do exemplo válido. Porém, ao contrário do 

PCV, não é obrigado uma solução do PCV-CPP possuir todos os vértices do conjunto de 

localidades disponíveis. Desta forma, surge um problema na execução do PMX, o que o torna 

incapaz de ser aplicado a problemas como o PCV-CPP.  

 Como visto no exemplo anterior, na iteração dos valores no segmento do pai 𝑃 , os 

valores que se encontram na mesma posição em 𝑃  são procurados em 𝑃 . Isto funciona, pois 

uma solução do PCV possui todos os vértices do conjunto de localidades, porém não é o caso 

do PCV-CPP. Para solucionar esse problema, foi adicionado um novo critério ao operador 

PMX. Este critério funciona da seguinte forma: caso um valor de 𝑃  não exista na solução 𝑃 , 

esse valor iterado será pulado e a iteração do algoritmo continuará na próxima posição do 

segmento de 𝑃 . Além disso, tem-se o problema do bônus mínimo da solução. Para esse caso, 

foi desenvolvido o operador de reparação de bônus, que será apresentado na próxima seção 

4.6.4. 
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 A seguir, a figura 3 ilustra um exemplo do operador PMX com o novo critério aplicado 

ao PCV-CPP.   

 

 Figura 3. Exemplo do operador PMX no PCV-CPP. 

Passo 01: Aleatoriamente selecione um segmento do pai 𝑃  com base no tamanho da menor 

solução entre os pais 𝑃  e 𝑃 . Em seguida copie os valores desse segmento para o filho 𝐹 . 

Realize a iteração do algoritmo a partir do segmento do pai 𝑃 . O primeiro valor da iteração é 

o valor 2, porém esse valor já pertence ao filho 𝐹 , pule para o próximo valor. Localize o valor 

5 que pertence a mesma posição de 8 no pai 𝑃 . Localizado, adicione o valor 8 no filho 𝐹 , na 

mesma posição de 5 em 𝑃 . 

Passo 02: Próximo valor a ser iterado é o 6. Localize o valor 7 em 𝑃 , o valor 7 não existe em 

𝑃 , então pule esse valor da iteração. 

Passo 03: Com a iteração finalizada, copie os valores restantes do pai 𝑃  para as posições em 

branco do filho 𝐹 . 

 

4.7.3 Reparação de Bônus 

Pelo fato do operador de recombinação PMX não garantir o bônus mínimo nas soluções 

do PCV-CPP, foi definido um operador de reparação do bônus. A seguir, o algoritmo 11 

apresenta o pseudocódigo do operador de reparação. 
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Procedimento de Reparação do Bônus 
1 Entrada: 𝑆𝑜𝑙, 𝐺 = (𝑁, 𝑀, 𝐵, 𝑃), 𝐵  
2 Saída: 𝑆𝑜𝑙 
3 Enquanto bônus de 𝑆𝑜𝑙 < 𝐵  faça 
4    Candidatos ← N \{𝑆𝑜𝑙. 𝑟𝑜𝑡𝑎} 
5    c ← Selecione aleatoriamente c  Candidatos 
6    𝑆𝑜𝑙. 𝑟𝑜𝑡𝑎 ← {𝑆𝑜𝑙. 𝑟𝑜𝑡𝑎 ∪ c} 
7    Calcule o novo bônus de 𝑆𝑜𝑙 
9 fim enquanto 
10 Retorne 𝑆𝑜𝑙 

Algoritmo 11. Procedimento de Reparação do Bônus. 

 

4.7.4 Operadores de Mutação 

Operadores de mutação são responsáveis por modificar os genes de um cromossomo, 

com o objetivo de diversificar as soluções da população. Para o PCV-CPP foram utilizadas as 

vizinhanças da meta-heurística VNS, descrito na seção 4.4, como operadores de mutação na 

rota. Assim coma as vizinhanças do VNS, esses operadores realizam permutações entre os 

vértices pertencentes a rota do caixeiro com vértices que não pertencem a solução, sempre 

mantendo a quantidade mínima de bônus visitado. 

A escolha de qual operador de mutação utilizar no algoritmo memético foi definido pela 

parametrização da ferramenta IRACE (LÓPEZ-IBÁNEZ et al., 2011), como é descrito pela 

seção 5.4.2. 

 

4.7.5 Descrição do Algoritmo Memético para o PCV-CPP 

 A seguir pelo algoritmo 12 pode ser visualizado o pseudocódigo do algoritmo memético 

para o PCV-CPP. 

 

Algoritmo Memético para o PCV-CPP 
1 Entrada: 𝐺 = (𝑁, 𝑀, 𝐵, 𝑃), 𝐵 , Passageiros L 
2 Saída: 𝑆𝑜𝑙 
3 𝑃𝑜𝑝 ← IniciarPop(𝐺, 𝐵 , Passageiros L) 
4 Iter ← 0 
5 BestSol ← Melhor solução de 𝑃𝑜𝑝 
6 Enquanto Iter < IterMax faça 
7    Para i = 1, ..., 𝑛  faça 
9       𝑃 , 𝑃  ← SeleçãoRoleta(𝑃𝑜𝑝) 
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10       𝐹  ← CrossoverPMX(𝑃 , 𝑃 ) 
11       ReparaçãoBônus(𝐹 .rota) 
12       Mutação(𝐹 ) 
13       𝐹 .rota ← LKH(𝐹 .rota) 
14       𝐹  ← EmbarqueHeurístico (𝐹 .rota, L) 
15       𝑃𝑜𝑝 ← {𝑃𝑜𝑝 ∪ 𝐹 } 
16    fim para 
17    Se f(Melhor solução de Pop) < f(BestSol) então 
18       Iter ← 0 
19      BestSol ← Melhor solução de 𝑃𝑜𝑝 
20    fim se 
21    𝑃𝑜𝑝 ← Seleção(𝑃𝑜𝑝) 
22 fim enquanto 
23 Retorne BestSol 

Algoritmo 12. Algoritmo Memético para o PCV-CPP. 

Pelo pseudocódigo apresentado no algoritmo 12, podemos observar que o primeiro 

passo é a criação da população de indivíduos que compõem as soluções do PCV-CPP, este 

algoritmo é descrito na seção 4.7.1. As duas iterações apresentadas pelos passos 6 e 7 utilizam 

dois parâmetros fornecidos no início do algoritmo. O parâmetro IterMax é responsável por 

fornecer o número máximo de iterações que o algoritmo permanecerá na mesma solução, 

enquanto que o parâmetro 𝑛  fornece o número de indivíduos a serem criados a cada 

iteração do algoritmo. Estes dois parâmetros são fornecidos pela ferramenta IRACE (LÓPEZ-

IBÁNEZ et al., 2011), conforme apresentado pela seção 5.4.2. 

 A cada iteração dos passos 7 a 16 é criado um novo indivíduo para ser inserido na 

população. Vale salientar que cada iteração para formar uma nova solução, só será executado 

caso a taxa de probabilidade de cruzamento seja alcançado. O primeiro passo é a seleção de 

dois indivíduos da população pelo método da roleta (LIPOWSKI e LIPOWSKA, 2012). Com 

os dois indivíduos selecionados, é utilizado o operador de recombinação PMX (GOLDBERG 

et al., 1985) (seção 4.7.2) para formar um novo indivíduo. Em seguida é executado o 

procedimento de reparação do bônus (seção 4.7.3), caso seja necessário. Logo após, o indivíduo 

𝐹  é submetido a um operador de mutação se a taxa de probabilidade de mutação for alcançado. 

No passo 13 é utilizado a heurística Lin-Kernighan (HELSGAUN, 2000) para realizar uma 

etapa de busca local na rota da solução 𝐹 . Por fim, o indivíduo 𝐹  é submetido a heurística de 

carregamento de passageiros (seção 4.2.2). 

 Nos passos de 17 a 19 é realizado uma verificação para saber se a população obteve 

uma melhor solução da atual. Caso tenha obtido, o contador de iterações é zerado. Por fim, no 

passo 21 é realizado a etapa da sobrevivência do mais apto, onde apenas as melhores soluções 
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da população são mantidas com base no parâmetro de entrada 𝑛 , que fornece a 

quantidade de indivíduos a ser gerado no início do algoritmo.  
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5. Experimentos Computacionais 

Por se tratar de um modelo pioneiro na literatura, o projeto de validação dos algoritmos 

de solução contemplou construir casos testes para o problema, buscar a solução exata das 

instâncias de teste, encontrar soluções exatas compostas e, finalmente, uma etapa de solução 

heurísticas compostas. A etapa exata foi realizada através do solver de programação matemática 

Gurobi na versão 7.5.2, utilizando o modelo matemático linear da seção 3.4. Noticia-se que, 

para a maioria das instâncias, o solver Gurobi foi incapaz de alcançar até mesmo um simples 

limite de solução dentro do horizonte de 80.000 segundos de execução. 

 

5.1 Constituição das Instâncias de Teste 

Visando superar a ausência de instâncias propostas para o problema, a pesquisa propôs 

um gerador de instâncias. O gerador recebe dois parâmetros de entrada: n a quantidade de 

localidades representadas do grafo G e a capacidade do carro k.  

Na primeira fase de criação das instâncias, o gerador produz um grafo completo com 

arestas de custo sorteadas em distribuição uniforme entre 100 a 250. Se o valor da aresta é 

sorteado uma única vez, a instância é dita simétrica. Se é realizado um sorteio para cada direção 

da aresta, a instância é dita assimétrica. A quantidade de passageiros hospedados em cada 

localidade i é sorteada em distribuição uniforme no intervalo [0; ⌈1.5k⌉]. Cada passageiro tem 

seu destino sorteado aleatoriamente em sorteio uniforme sobre as localidades do grafo diferente 

daquela que o passageiro ocupa. A tarifa admissível para o passageiro é calculada pelo valor 

do caminho mais curto entre a localidade de hospedagem do passageiro e a localidade de 

destino, multiplicado por um valor sorteado com probabilidade uniforme no intervalo [2;3]. 

Os prêmios das localidades são sorteados em distribuição uniforme entre 100 a 250. 

𝐵  é fixado como 40% da soma de todos os prêmios das localidades. As penalidades por 

deixar de visitar uma localidade são sorteadas no intervalo [1,30], considerando-se B1=P1= 0, 

a penalidade e o bônus da localidade inicial da rota.  

As instâncias geradas como anteriormente descritas, são classificadas como instâncias 

aleatórias do Grupo A. A partir das instâncias do Grupo A são constituídas instâncias 

denominadas do Grupo B por um procedimento que altera a distribuição dos valores dos bônus 

da instância em função das penalidades da localidade. A redistribuição dos bônus é realizada 

com o auxílio de uma roleta (LIPOWSKI e LIPOWSKA, 2012) em função das penalidades das 

localidades, atribuindo-se maior chance de prêmios maiores para localidades com penalidades 
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maiores. A partir do Grupo B, forma-se o grupo C de instâncias através de uma alteração em 

relação a quantidade de passageiros de cada vértice i. Define-se a atratividade da localidade 

como a soma do prêmio 𝑏  com a penalidade 𝑝 . A quantidade de passageiros existentes em 

uma localidade i é tornada inversamente proporcional a atratividade dessa localidade. A 

redistribuição de passageiros é realizada em todas as localidades através de um sorteio em 

roleta, com maior chance de ocupação para os vértices com menor atratividade. Caso aconteça 

da alteração na localidade de origem do passageiro fazer coincidir destino com origem, é gerado 

um novo vértice de destino para este passageiro. Por último, considerando que podem ocorrer 

alterações de origem, a tarifa admissível dos passageiros é recalculada para cada passageiro 

conforme o procedimento de caminho mais curto já descrito anteriormente. 

 

5.2 Elementos de Hardware e Software 

Os experimentos foram executados em uma máquina Workstation, com processador 

Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz com 4GB de memória RAM e sistema operacional Ubuntu 

16.04.3 LTS 64-bit. Todos os algoritmos neste trabalho foram implementados na linguagem 

C++ na versão 11. E o compilador utilizado para este trabalho foi o GNU C++ Compiler (g++) 

versão 5.4.0. 

 

5.3 Parametrização 

Os parâmetros de inicialização do algoritmo foram definidos pela ferramenta científica 

IRACE (Iterated Racing for Automatic Algorithm Configuration) (LÓPEZ-IBÁNEZ et al., 

2011). Todos os algoritmos descritos no capítulo anterior, foram submetidos a esta ferramenta 

científica. Para o banco de treinamento da ferramenta foram utilizadas doze instâncias. As 

instâncias envolveram 10, 20, 30, 40, 50 e 100 localidades, seis simétricas, seis assimétrica. E 

quatro instâncias em cada grupo. A tabela 1 resume a distribuição das instâncias. 

Tabela 1. Instâncias para treinamento do IRACE. 

Inst. n k Grupo Inst. n k Grupo 

s10-3 10 3 A a10-3 10 3 A 

s20-4 20 4 B a20-4 20 4 B 

s30-4 30 4 B a30-4 30 4 B 

s40-4 40 4 C a40-4 40 4 C 
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s50-4 50 4 A a50-4 50 4 A 

s100-4 100 4 C a100-4 100 4 C 

 

5.3.1 Parametrização do Experimento 1 

Para o Experimento 1, descrito pela seção 5.6, foi utilizado a média dos valores 

retornados pelo IRACE para cada algoritmo. A Tabela 2 resume os limites fornecidos ao 

IRACE para a parametrização, bem como a média dos valores retornados e que foram utilizados 

nos experimentos. 

Tabela 2. Valores do IRACE. 

Parâmetro Descrição Intervalo Valor 

IterMax Número de Iterações {50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 } 200 
IterSearchMax Número de Iterações do Proc. VNS {5 a 20} 10 

SolverTime 
Tempo limite em segundos para a 

execução do solver 
{30 a 60} 55 

FileSize Quantidade das melhores soluções {2 a 10} 5 
Alpha Valor utilizado pela LRC {0.0 a 1.0} 0.47 

 

O parâmetro IterMax define a quantidade máxima de iterações realizada pelos 

algoritmos HERS e GRASP. O parâmetro IterSearchMax anota as iterações da busca local no 

VNS. O parâmetro SolverTime, determina o tempo máximo em segundos utilizado pelo solver 

de programação matemática durante a determinação do embarque exato em uma rota. O 

parâmetro determina que o solver é interrompido quando alcançar o limite de tempo retornando, 

nesse caso, uma solução aproximada. Caso o solver retorne uma solução aproximada que não 

melhore a solução anteriormente existente, a solução do solver é descartada. O parâmetro 

FileSize determina a quantidade máxima das melhores soluções que o algoritmo deve guardar 

no decorrer da execução. Por fim, o parâmetro Alpha é utilizado pela Lista Restrita de 

Candidatos (LRC), sendo utilizado no método construtivo do GRASP 1, e na heurística de 

carregamento de passageiros adaptativa no GRASP 2. 

 

5.3.2 Parametrização do Experimento 2 

A Tabela 3 resume os limites fornecidos ao IRACE para a parametrização, bem como 

a Tabela 4 resume os valores retornados e que foram utilizados nos experimentos da seção 5.7. 
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Tabela 3. Limites passados para o IRACE. 

Parâmetro Descrição Intervalo 

IterMax Número máximo de iterações 
{50, 80, 100, 150, 200, 

250, 300} 
IterSearchMax Número máximo de Iterações do Proc. VNS {5 a 20} 

SolverTime 
Tempo limite em segundos para a execução do 

solver 
{30 a 60} 

FileSize Quantidade das melhores soluções {2 a 10} 
Alpha Parâmetro utilizado na LRC {0.0 a 1.0} 
Pop Quantidade de indivíduos da população {50 a 200} 

PopChildren 
Quantidade de indivíduos a serem gerados a cada 

iteração do MA 
{1% a 70% de Pop} 

ProbCross Probabilidade de utilizar o operador PMX {10% a 100%} 
ProbMut Probabilidade de utilizar o operador de mutação {10% a 100%} 
VNSmut Vizinhança do VNS como operador de mutação {1, 2 e 3} 

 

Tabela 4. Valores obtidos pelo IRACE. 

Parâmetro HERS HERS2 GRASP MA 
IterMax 250 300 300 200 

IterSearchMax - 17 20 - 
SolverTime 43 54 52 - 

FileSize 9 10 7 - 
Alpha - - 0.42 - 
Pop - - - 142 

PopChildren - - - 62% (88) 
ProbCross - - - 81% 
ProbMut - - - 57% 
VNSmut - - - 2 

 

 Com relação a tabela 2, as tabelas 3 e 4 apresentam os parâmetros utilizados pelo 

algoritmo memético. O parâmetro Pop indica a quantidade de indivíduos a serem gerados no 

início do algoritmo, enquanto que o PopChildren fornece a quantidade de indivíduos a serem 

gerados em cada iteração do algoritmo. Os parâmetros ProbCross e ProbMut indicam a 

probabilidade em porcentagem de se realizar as operações de recombinação e mutação 

respectivamente. Por fim, o parâmetro VNSmut fornece qual das vizinhanças do VNS (seção 

4.4) será utilizado pelo algoritmo memético como operador de mutação.  
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5.4 Resultados do Método Exato 

Para a obtenção da solução ótima dos casos teste, as instâncias foram submetidas ao 

solver de programação matemática e executado até o limite de 80.000 segundos (22,22 horas) 

para cada instância. Os valores retornados pelo solver foram: Incumbent, anotando o resultado 

final encontrado para a instância. Best Bound, anotando o limite inferior calculado para a 

instância. GAP, a diferença em porcentagem dos valores Incumbent e Best Bound. Por fim, o 

tempo em segundos levado para executar o algoritmo. As tabelas 5 e 6 resumem os resultados 

obtidos pela execução da solução exata do modelo da seção 2: 

Tabela 5. 

   Valores do solver para o grupo A.  Valores do solver para o grupo B. 

Inst Incub. BestB Gap T (s) Inst Incub. BestB Gap T (s) 

s10-3 380.103 380.103 0% 8317.12 s10-3 386.78 386.78 0% 8864.55 

s10-4 365.38 365.38 0% 27996.79 s10-4 354.97 354.97 0% 15062.21 

s20-4 746.467 134.806 81.90% 80000 s20-4 729.07 112 84.60% 80000 

a10-3 302.53 302.53 0% 3152.56 a10-3 304.86 304.857 0% 3138.81 

a10-4 316.083 316.083 0% 12179.72 a10-4 314.35 314.35 0% 20435.62 

a20-4 672.4 104.47 84.50% 80000 a20-4 679.4 104.66 84.60% 80000 

Tabela 6. Valores do solver para o grupo C. 

Inst Incub. BestB Gap T (s) 

s10-3 366.997 366.997 0% 7042.14 

s10-4 344.84 344.84 0% 6649.28 

s20-4 698.14 112.08 83.94% 80000 

a10-3 305.64 305.64 0% 2582.97 

a10-4 287.06 287.06 0% 8093.68 

a20-4 671.07 104.91 84.40% 80000 

 

O experimento apresenta que o método exato só conseguiu encontrar a solução exata 

para instâncias com apenas 10 vértices em todos os grupos. Para instâncias de tamanho 20, a 

execução do solver foi parada pelo tempo delimitado, encontrando soluções aproximadas com 

GAP entre 80% a 85%. Enquanto que as demais instâncias, o solver acabou ultrapassando a 

capacidade de memória RAM da máquina com 4Gb de RAM. 
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5.5 Resultados do Experimento 1 

Este experimento tem como intuito realizar uma avaliação dos algoritmos HERS, 

proposta deste trabalho, em relação as meta-heurísticas GRASP e os algoritmos determinísticos 

HES/CPP e HES/PCV. Nesse trabalho foram desenvolvidos dois tipos de HERS, onde a 

diferença entre os dois algoritmos se dá na utilização da meta-heurística VNS como passo de 

busca local. Desta forma, o objetivo desse experimento é avaliar se a utilização do VNS nos 

algoritmos HERS é crucial ou não na obtenção de melhores resultados sobre os algoritmos 

GRASP. 

Com base nisto, o experimento da seção 5.5.1 utilizará os algoritmos HERS 1, GRASP 

1 e 2, e os algoritmos determinísticos HES/CPP e HES/PCV. Como o HERS 1 não utiliza o 

algoritmo VNS, neste experimento serão retirados o VNS do GRASP 1 e 2 como etapa de busca 

local. A remoção de tal etapa nos dois GRASP é pelo fato do VNS possuir um tempo 

computacional elevado. Desta forma, o tempo de execução de cada algoritmo será utilizado no 

próximo experimento envolvendo o VNS. 

O experimento descrito na seção 5.5.2 avalia os algoritmos HERS 2, GRASP 1 e 2, e 

os HES/CPP e HES/PCV. Neste experimento é utilizado o VNS nos GRASP 1 e 2, pois o HERS 

2 possui tal etapa. Além disso, todos os algoritmos utilizam como critério de parada, o tempo 

médio de execução de todos os algoritmos em cada instância, obtidos pelo experimento anterior 

(seção 5.6.1), ao invés de utilizar o parâmetro IterMax descrito na seção 5.3.1. 

 Nos experimentos descritos pelas seções 5.5.1 e 5.5.2, os algoritmos HERS e GRASP 

foram executados 30 vezes em cada instância com os parâmetros definidos na tabela 2 (seção 

5.5.1). As heurísticas HES/CCP e HES/PCV, como algoritmos determinísticos, foram 

executados apenas uma vez. 

 

5.5.1 Avaliação Sem o VNS 

Para os demais resultados que serão apresentados a seguir, os valores retornados foram: 

a solução mínima, média e tempo médio de execução dos algoritmos HERS 1 e GRASP 1 e 2, 

a solução obtida e tempo de execução da HES/CPP e a HES/PCV.  

Os resultados obtidos do primeiro experimento para cada grupo de instâncias, podem 

ser visualizados a seguir nas tabelas de 7 a 10. 
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Tabela 7. Resultado do experimento computacional do grupo A. 

 HERS 1 GRASP 1 GRASP 2 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 383.69 386.24 0.966 638.09 638.09 0.647 386.75 386.75 0.79 
s10-4 390.35 394.84 1.089 408.76 408.76 0.869 385.3 393.19 0.903 
s20-4 494.7 516.9 2.337 622.62 624.37 2.011 497.51 520.29 2.124 
s30-4 619.52 662.97 5.764 739.12 751.59 6.919 626.53 667.99 3.682 
s40-4 831.38 864.4 9.386 985.1 1022.93 14.925 829.02 871.44 6.448 
s50-4 894.96 930.39 14.161 1031.33 1057.07 13.264 905.81 932.28 9.906 

s100-4 1933.85 2162.06 50.723 2283.29 2456.62 49.975 1937.22 2065.62 46.342 
s150-4 2913.29 3258.81 189.139 3025.52 3133.19 204.494 2708.25 3118.65 171.405 
s200-4 3644.86 4003.01 391.514 4044.57 5089.11 410.119 3512.94 3997.84 380.03 
a10-3 302.53 302.53 1.56 375.09 375.09 1.287 302.53 302.99 1.277 
a10-4 320.09 333.43 1.095 332.6 332.6 1.4 320.09 334.68 0.874 
a20-4 422.12 439.52 6.957 520.43 534.57 8.37 422.12 446.74 4.717 
a30-4 598.93 627.28 15.12 755.2 766.63 17.92 598.93 636.41 10.18 
a40-4 801.74 826.38 25.942 888.26 908.68 26.389 802.32 843.75 22.23 
a50-4 927.13 961.48 33.579 1201.24 1225.22 32.033 920.39 991.1 24.15 
a100-4 1815.45 1919.03 140.999 2049.05 2186.03 132.261 1785.05 1887.12 125.3 
a150-4 2768.49 3268.49 396.531 3217.06 3422.72 367.426 2791.06 3105.16 415.39 
a200-4 3737.24 4145.84 848.089 4081.72 4214.13 711.146 3716 4052.58 785.312 

Tabela 8. Resultado do experimento computacional do grupo B. 

 HERS 1 GRASP 1 GRASP 2 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 386.78 386.87 1.056 525.59 525.59 0.661 386.78 387.59 0.869 
s10-4 376.05 376.05 1.105 456.31 456.31 0.703 378.2 381.49 1.137 
s20-4 488.88 489.66 2.513 613.06 613.06 1.69 494.81 498.07 1.741 
s30-4 591.49 614.36 5.04 748.31 775.25 3.589 596.76 628.5 3.554 
s40-4 749.77 781.55 10.77 970.82 1008.88 7.597 761.04 794.85 6.525 
s50-4 825.81 843.8 14.41 1014.04 1054.67 13.711 819.76 848.59 9.822 

s100-4 1774.47 1941.02 54.012 2224.4 2345.44 45.169 1788.71 1892.54 46.107 
s150-4 2333.99 2759.54 195.163 3163.21 3682.4 154.757 2464.71 2723.46 176.263 
s200-4 3219.77 3576.16 412.092 3954.42 4285.34 322.184 3219.56 3428.75 398.197 
a10-3 310.62 311.58 2.873 375.39 375.39 1.334 310.62 311.58 2.432 
a10-4 323.17 323.17 1.056 376.5 376.5 5.13 320.38 322.15 0.89 
a20-4 412.24 420.75 6.748 583.69 583.69 3.236 410.19 425.15 4.997 
a30-4 595.27 617.39 15.484 657.15 683.69 13.794 605.22 627.2 11.036 
a40-4 752.46 787.74 23.724 879.81 899.9 31.318 752.42 800.52 17.757 
a50-4 871.48 908.68 35.432 1140.28 1166.42 39.222 887.06 924.28 30.472 
a100-4 1561.88 1663.97 160.064 2093.08 2236.22 129.287 1565.48 1633.42 140.437 
a150-4 2457.96 3192.12 479.216 3124.53 3365.5 398.593 2453 3082.13 424.187 
a200-4 3103.83 3417.47 925.736 4379.45 5488.62 612.712 3071.39 3401.02 783.151 

Tabela 9. Resultado do experimento computacional do grupo C. 

 HERS 1 GRASP 1 GRASP 2 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 388.93 393.35 0.982 484.59 484.59 0.653 388.93 393.71 0.97 
s10-4 344.84 357.51 1.178 418.82 418.82 0.756 344.84 364.9 1.137 
s20-4 564.55 591.06 2.536 568.75 569.66 1.635 480.34 589.31 1.883 
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s30-4 613.9 631.86 4.969 739.35 776.11 3.455 618.2 639.73 3.226 
s40-4 749.05 818.59 9.897 1004.29 1053.23 6.4 763.2 827.08 6.854 
s50-4 881.23 912.98 15.401 1015.91 1040.67 15.927 892.73 923.77 10.574 

s100-4 1984.85 2420.78 57.87 2150.65 2203.35 49.732 1961.25 2351.37 45.605 
s150-4 3605.51 4473.23 119.62 2961.48 3038.31 156.506 3670.05 4288.66 98.667 
s200-4 6487.4 7288.16 171.172 3824.96 3921.89 335.886 5715.86 6926.38 176.665 
a10-3 341.98 347.19 3.285 336.75 336.75 1.313 310.5 352.66 2.232 
a10-4 287.06 287.06 0.932 346.35 346.35 4.965 287.06 287.06 0.797 
a20-4 411.56 420.93 7.134 596.82 601.08 4.122 420.92 439.05 4.756 
a30-4 602.53 681.4 15.287 665.03 682.94 14.76 662.31 700.89 10.838 
a40-4 731.39 862 27.296 950.18 966.9 26.155 742.79 850.5 19.726 
a50-4 860.45 905.17 35.665 1091.43 1101.23 44.256 893.29 949.1 27.686 
a100-4 1825.32 2098.81 125.935 2038.35 2094.77 130.781 1679.33 1949.02 119.82 
a150-4 3423.78 4538.01 369.607 2981.46 3159.59 336.145 3240.42 4118.82 378.602 
a200-4 5454.93 7238.55 577.791 4014.37 4083.97 616.173 5984.59 6881.81 562.437 

Tabela 10. Resultados da heurística HES. 

 Grupo A.  Grupo B.  Grupo C. 

 HES HES HES 

Inst. CPP T (s) PCV T (s) CPP T (s) PCV T (s) CPP T (s) PCV T (s) 

s10-3 408.89 0.06 446.75 0.01 399.26 0.04 446.75 0.01 438.43 0.03 457.5 0.02 
s10-4 452.92 0.02 414.27 0.02 429.45 0.02 414.27 0.01 464.29 0.01 424.48 0.02 
s20-4 816.37 0.12 656.15 0.03 583.04 0.15 656.15 0.03 974.62 0.15 591.08 0.04 
s30-4 696.7 0.3 911.85 0.12 658.35 0.19 911.85 0.12 898.22 0.15 804.15 0.12 
s40-4 1029.23 3.28 994.6 0.29 924.86 1.48 994.6 0.25 1010.43 1.25 1139 0.27 
s50-4 952.05 1.32 1253.45 0.43 950.43 1.4 1253.45 0.36 1020.04 1.31 1276.42 0.41 

s100-4 2191.44 20.42 2936.37 1.43 2585.76 8.77 2936.37 1.43 2478.16 8.83 3309.13 1.38 
s150-4 3062.84 103.93 8508.18 3.25 3669.69 301.87 8508.18 3.29 3538.67 301.63 8185 3.62 
s200-4 3574.58 47.61 10077.5 6.36 4845.76 61.18 10077.5 6.37 7494.28 71.33 13965.2 6.39 
a10-3 450.79 0.01 450.08 0.01 454.01 0.01 450.08 0.01 514.01 0.01 556.42 0.01 
a10-4 371.7 0.03 352.13 0.01 505.68 0.02 352.13 0.01 363.68 0.02 346.78 0.01 
a20-4 477.16 0.11 554.9 0.03 471.45 0.09 554.9 0.03 471.45 0.08 590.4 0.04 
a30-4 789.88 0.16 828.32 0.07 766.64 0.07 828.32 0.05 983.56 0.07 837.98 0.07 
a40-4 948.61 0.86 1123.78 0.13 1054.75 2.15 1123.78 0.1 1139.33 2.35 1083.4 0.11 
a50-4 1054.63 0.51 1246.92 0.29 1092.68 0.49 1246.92 0.2 1114.34 0.43 1444.88 0.27 
a100-4 2410.86 4.81 3308.43 0.83 3008.21 2.81 3308.43 0.83 2023.53 2.93 3074.8 0.84 
a150-4 3393.9 5.29 6415.95 1.36 4033.57 4.95 6415.95 1.31 5888.26 4.83 4745.63 1.44 
a200-4 7167.75 8.35 11257.8 2.92 7678.47 12.78 11257.8 2.96 5577.65 10.85 12070.5 2.85 

 

Com o intuito de facilitar a avaliação dos resultados obtidos, a tabela 11 apresenta a 

comparação entre vitórias e derrotas de cada algoritmo em relação a seus melhores resultados 

descrito nas Tabelas de 7 a 10. 

Tabela 11. Comparação dos melhores resultados de todos os grupos (Vitórias x Derrotas). 

 HERS 1 GRASP 1 GRASP 2 HES/CPP HES/PCV 

HERS 1 - 49 x 5 25 x 20 52 x 2 54 x 0 

GRASP 1 5 x 49 - 4 x 50 36 x 18 47 x 7 

GRASP 2 20 x 25 50 x 4 - 52 x 2 54 x 0 

HES/CPP 2 x 52 18 x 36 2 x 52 - 39 x 15 

HES/PCV 0 x 54 7 x 47 0 x 54 15 x 39 - 
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Pelo resultado de comparação entre as melhores soluções apresentados na tabela 11, os 

algoritmos que obtiveram melhores resultados foram o HERS 1 e o GRASP 2, obtendo um 

melhor desempenho do que as heurísticas do tipo HES (CPP e PCV), perdendo apenas em 2 

instâncias cada para este tipo de algoritmo. Enquanto que o GRASP 1 obteve o pior resultado 

de todos os algoritmos, tendo um desempenho pior do que as heurísticas HES em 25 instâncias. 

Para alcançar a certeza estatística que há diferença de desempenho qualitativo entre os 

algoritmos deste experimento, considerou-se os resultados obtidos nos três grupos de 

instâncias, empregando-se o teste de post-hoc de Conover (CONOVER, 1999) aplicado ao teste 

estatístico de Friedman (FRIEDMAN, 1937). A Tabela 12 exibe os P-valores retornados pelo 

teste de Friedman em todos os grupos de instâncias, com o valor de significância de 0.05. 

Tabela 12. P-Valores do Teste de Friedman. 

Grupo P-valor 

A 1.54E-09 

B 9.09E-12 

C 4.23E-07 

 

As Tabelas 13 e 14 resume o teste de Post-hoc de Conover aplicado ao teste de Friedman 

em ambos os grupos. 

Tabela 13. Teste de Post-hoc de Conover. 

 Aplicado ao Grupo A.  Aplicado ao Grupo B. 

 HERS 1 GRASP 1 GRASP 2 HES/CPP HERS 1 GRASP 1 GRASP 2 HES/CPP 

GRASP 1 2.10E-13 - - - 2.00E-16 - - - 

GRASP 2 7.70E-01 5.50E-12 - - 6.10E-01 2.00E-16 - - 

HES/CPP 2.20E-14 7.70E-01 5.80E-13 - 2.00E-16 6.10E-01 2.00E-16 - 

HES/PCV 2.00E-16 2.20E-07 2.00E-16 1.70E-06 2.00E-16 2.70E-05 2.00E-16 2.60E-06 

Tabela 14. Teste de Post-hoc de Conover aplicado ao Grupo C. 

 HERS 1 GRASP 1 GRASP 2 HES/CPP 

GRASP 1 1.82E-01 - - - 

GRASP 2 1.00E+00 1.82E-01 - - 

HES/CPP 1.50E-10 2.80E-07 1.50E-10 - 

HES/PCV 7.50E-16 1.40E-12 7.50E-16 0.013 

 

O teste de Friedman acabou dando conclusivo em relação a todos os grupos de instância 

ao obter p-valores menores do que 0.05. Porém, o teste Post-hoc de Conover resultou em 

inconclusivo para os resultados dos algoritmos HERS 1 e GRASP 2 em todos os grupos de 

instância. O GRASP 1 sem o VNS resultou em inconclusivo com o algoritmo HES/CPP nos 
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grupos A e B, o que acaba indicando que tal algoritmo sem a etapa VNS pode está acoplado ao 

problema PCVCP.  

Apesar da heurística HERS 1 ter ganhado em 5 instâncias a mais do que o GRASP 2, 

os dois algoritmos estão praticamente empatados no quesito desempenho, e com os resultados 

inconclusivos pelo teste Post-hoc de Conover. Desta forma, é necessário um experimento 

computacional com instâncias maiores do que 200 vértices, a título de realizar uma comparação 

mais efetiva entre esses dois algoritmos.  

Os resultados obtidos deste segundo experimento podem ser visualizados a seguir, pelas 

Tabelas 15, 16 e 17. 

Tabela 15. Resultado do experimento computacional do grupo A. 

 HERS 1 GRASP 2 HES 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) CPP T (s) PCV T (s) 

s250-4 4231.15 4579.18 540.338 4265.72 4433.31 518.878 7727.78 136.66 14403.7 11.51 
s300-4 5204.87 5573.59 753.125 5128.85 5425.66 690.516 9041.07 184.55 16979.6 15.71 
s350-4 6119.07 8042.8 1116.883 6255.68 7571.6 1126.015 7550.77 308.18 28343.3 21.27 
s400-4 7250.64 10600.75 1255.673 7123.1 8995.9 1336.182 14550.4 284.62 33495.6 27.83 
a250-4 4261.09 4625.05 1359.625 4227.44 4710.63 1360.175 5088.7 77.56 17778.4 5 
a300-4 5310.36 6308.91 1985.057 5235.07 6150.44 1788.081 10965.5 46.66 23871.8 6.17 
a350-4 6397.71 8262.11 2535.033 6362.39 8062.17 2246.892 11562.5 112.44 23797 10.37 
a400-4 7416.35 11750.19 2877.785 7074.59 11940.64 2708.534 14155.2 96.88 32002.7 12.83 

Tabela 16. Resultado do experimento computacional do grupo B. 

 HERS 1 GRASP 2 HES 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) CPP T (s) PCV T (s) 

s250-4 3644.31 3951.72 511.566 3667.19 3900.37 502.786 5124 83.02 14403.7 10.46 
s300-4 4267.14 4469.04 666.925 4238.18 4470.83 721.132 10809.4 165.46 16979.6 15.79 
s350-4 5225.32 6981.43 1081.974 5158.89 6245.46 1115.142 8724.9 197.77 28343.3 21.24 
s400-4 6199.01 8679.96 1320.548 6013.02 9402.02 1340.944 14152.9 362.69 33495.6 27.73 
a250-4 3731.57 4010.65 1251.988 3660.42 3923.47 1235.927 6418.95 17.72 17778.4 5 
a300-4 4449.88 5752.71 1788.206 4344.5 5319.24 1877.021 8809.54 74.72 23871.8 6.16 
a350-4 5202.11 7542.87 2201.232 5193.42 7062.06 2373.773 12131.5 120.81 23797 10.41 
a400-4 6314.37 11524.46 2886.612 6152.46 9839.33 3508.55 12211.1 124.19 32002.7 12.85 

Tabela 17. Resultado do experimento computacional do grupo C. 

 HERS 1 GRASP 2 HES 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) CPP T (s) PCV T (s) 

s250-4 5125.28 7373.45 328.573 5803.26 7422.9 281.818 8864.65 24.12 18404.6 10.74 
s300-4 6752.94 9533.02 514.884 6645.01 8832.29 502.392 10542.9 149.28 24586.2 15.74 
s350-4 13080.3 14095.91 841.814 12674 13620.54 817.259 12909.7 211.56 28013.5 21.29 
s400-4 14860.8 15881.75 1020.037 11717 15346.33 1110.935 14456.9 322.88 34170.9 27.71 
a250-4 5692.35 7842.17 1059.787 5577.96 7284.8 1055.001 9278.13 15.22 16834.8 4.87 
a300-4 7619.42 9683.95 1545.59 6374.81 8916.62 1612.187 9143.61 28.59 22597.3 6.04 
a350-4 6294.29 11079.21 2168.628 7962.86 10705.28 2407.551 12844.3 114.86 26060.8 10.49 
a400-4 10817.5 14955.45 2534.297 11637.5 15148.61 2647.041 15983.9 79.55 31568.7 12.82 
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Para facilitar a análise dos resultados contidos nas Tabelas 15 a 17, pode ser visualizado 

pela Tabela 18, o número de vitórias e derrotas de cada algoritmo em relação a seus melhores 

resultados obtidos. 

Tabela 18. Comparação dos melhores resultados de todos os grupos (Vitórias x Derrotas). 

 HERS 1 GRASP 2 HES/CPP HES/PCV 

HERS 1 - 6 x 18 22 x 2 22 x 2 

GRASP 2 18 x 6 - 24 x 0 24 x 0 

HES/CPP 2 x 22 0 x 24 - 24 x 0 

HES/PCV 2 x 22 0 x 24 0 x 24 - 

 

Analisando os resultados de comparação entre a heurística HERS 1 e o GRASP 2, o 

GRASP 2 obteve 18 melhores soluções do que o algoritmo HERS 1, e não perdeu no quesito 

desempenho para nenhum dos algoritmos do tipo HERS. Para verificar se o GRASP 2 é 

qualitativamente superior do que o HERS 1, a tabela 19 apresenta os p-valores obtido pelo teste 

de Friedman em cada grupo de instância, e as tabelas 20 e 21 o teste de Post-hoc de Conover 

aplicado ao teste de Friedman.   

Tabela 19. P-Valores do Teste de Friedman. 

Grupo P-valor 

A 2.67E-04 

B 5.93E-05 

C 9.61E-04 

Tabela 20. Teste de Post-hoc de Conover. 

 Aplicado ao Grupo A.  Aplicado ao Grupo B. 

 HERS 1 GRASP 2 HES/CPP HERS 1 GRASP 2 HES/CPP 

GRASP 2 8.42E-02 - - 3.52E-02 - - 

HES/CPP 9.19E-03 2.50E-04 - 4.10E-05 4.20E-07 - 

HES/PCV 7.50E-07 2.80E-08 5.50E-04 7.70E-09 2.40E-10 3.90E-04 

Tabela 21. Teste de Post-hoc de Conover aplicado ao Grupo C. 

 HERS 1 GRASP 2 HES/CPP 

GRASP 2 1.21E-01 - - 

HES/CPP 4.36E-01 3.37E-02 - 

HES/PCV 3.30E-05 5.50E-07 1.60E-04 

 

Desta forma, apesar do GRASP 2 ter obtido melhores resultados em relação ao HERS 

1 em instâncias com vértices maiores do que 200, o teste de Post-hoc de Conover resultou em 

inconclusivo para os grupos de instância do tipo A e C, sendo conclusivo apenas no grupo B. 
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Em relação as oito instâncias do grupo B, o GRASP 2 teve melhor resultado em 7 das instâncias 

do que o HERS 2, podendo concluir que o GRASP 2 sem a etapa de VNS é qualitativamente 

superior do que o HERS 1 no que se diz ao grupo B.  

 

5.5.2 Avaliação com o VNS 

Para os demais resultados que serão demonstrados a seguir, os valores retornados foram: 

a solução mínima, média e tempo médio de execução dos algoritmos HERS 2 e GRASP 1 e 2, 

a solução obtida e tempo de execução da HES/CPP e a HES/PCV. 

A seguir, pode ser visualizado os resultados para os demais grupos de instância pelas 

tabelas 22 a 25. 

Tabela 22. Resultado do experimento computacional do grupo A. 

 HERS 2 GRASP 1 GRASP 2 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 386.75 386.75 0.968 386.75 387.8 0.968 386.75 386.75 0.968 
s10-4 378.55 385.56 1.091 378.55 385.52 1.091 378.55 386.63 1.091 
s20-4 484.5 514.15 2.339 477.39 517.8 2.339 485.79 509.74 2.339 
s30-4 616.47 666.14 6.921 660.14 679.31 6.921 634.13 666.03 6.921 
s40-4 779.95 865.9 14.927 811.14 868.76 14.927 817.8 866.06 14.927 
s50-4 905.7 967.38 14.163 964.72 1021.49 14.163 940.03 987.14 14.163 

s100-4 1913.19 2050.91 50.725 2149.56 2243.08 50.725 1985.51 2070.34 50.725 
s150-4 2869.18 3258.06 204.496 3234.89 3426.14 204.497 3015.86 3283.95 204.497 
s200-4 4314.69 5292.11 410.122 4841.51 5906.14 410.122 4801.55 5349.42 410.122 
a10-3 302.53 304.18 1.562 302.53 317.6 1.562 302.53 302.84 1.562 
a10-4 329.16 334.88 1.402 329.16 333.99 1.402 329.16 334.32 1.402 
a20-4 393.91 412.93 8.372 391.47 421.38 8.372 390.14 410.78 8.372 
a30-4 593.02 624.52 17.922 618.62 651.47 17.922 596.01 628.38 17.922 
a40-4 799.95 843.72 26.391 811.85 867.12 26.391 804.61 844.5 26.391 
a50-4 945.66 1007.57 33.581 1008.81 1057.53 33.581 959.84 1009.34 33.581 
a100-4 1895.69 2015.58 141.002 1989.06 2142.17 141.002 1893.02 2004.03 141.002 
a150-4 3161.8 3423.99 415.393 3334.83 3544.24 415.392 3085.21 3359.51 415.392 
a200-4 4128.04 5496.43 848.091 4485.43 5486.66 848.092 4526.65 5491.74 848.091 

Tabela 23. Resultado do experimento computacional do grupo B. 

 HERS 2 GRASP 1 GRASP 2 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 386.78 386.86 1.058 386.78 386.92 1.058 386.78 387.3 1.058 
s10-4 358.82 369.15 1.139 358.82 364.08 1.139 358.82 371.05 1.139 
s20-4 469.11 489.78 2.515 469.11 517.74 2.515 472.36 495.01 2.515 
s30-4 609.91 635.19 5.042 638.11 667.55 5.042 633.02 651.98 5.042 
s40-4 785.5 847.29 10.772 852.54 889.93 10.772 800.34 853.11 10.772 
s50-4 852.82 883.19 14.412 949.81 999.04 14.412 890.02 922.6 14.412 

s100-4 1853.8 1955.39 54.014 2108.35 2228.81 54.014 1796 1946.41 54.014 
s150-4 2692.63 3099.41 195.166 3213.47 3420.27 195.165 2688.67 3022.48 195.165 
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s200-4 4262.66 5017.42 412.095 4900.43 5354.49 412.095 4067.86 4866.81 412.095 
a10-3 310.62 313.57 2.875 310.62 310.89 2.875 310.62 313.94 2.875 
a10-4 320.38 321.31 4.563 323.17 326.89 5.132 320.38 321.41 4.456 
a20-4 412.24 423.17 6.75 407.78 432.44 6.75 416.36 425.22 6.75 
a30-4 598.27 628.89 15.486 621.28 654.82 15.486 609.57 634.11 15.486 
a40-4 730.1 791.66 31.32 818.92 865.73 31.32 736.51 792.79 31.32 
a50-4 903.72 953.62 39.224 992.68 1060.67 39.224 922.26 976.02 39.224 
a100-4 1700.18 1831.74 160.067 2009.84 2153.96 160.066 1700.46 1821.4 160.066 
a150-4 2657.03 3154.92 479.219 3114.06 3397.06 479.219 2741.7 3168.71 479.219 
a200-4 4292.77 4979.51 925.738 4798 5836.43 925.739 4590.89 5062.75 925.739 

Tabela 24. Resultado do experimento computacional do grupo C. 

 HERS 2 GRASP 1 GRASP 2 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 382.97 392.87 0.984 388.93 395.59 0.984 382.97 390.9 0.984 
s10-4 344.84 365.47 1.18 364.59 368.5 1.18 364.59 366.41 1.18 
s20-4 485 528.13 2.538 492.48 530.08 2.538 499.86 532.18 2.538 
s30-4 627.37 657.84 4.971 653.14 684.54 4.971 641.45 665.24 4.971 
s40-4 824.76 878.08 9.899 884.29 934.46 9.899 825.14 880.35 9.899 
s50-4 891.09 955.32 15.929 963.74 1006.74 15.929 940.71 970.31 15.929 

s100-4 1907.49 2154.15 57.872 2148.59 2229.7 57.872 1996.18 2158.03 57.872 
s150-4 2942.54 3508.44 156.509 3015.7 3258.46 156.509 3035.9 3496.61 156.508 
s200-4 4788.71 5752.48 335.888 4598.38 4962.12 335.889 5188.65 5951.9 335.888 
a10-3 315.19 328.28 3.287 315.19 322.84 3.287 315.19 324.81 3.287 
a10-4 287.06 287.06 4.953 287.06 287.66 4.967 287.06 287.06 4.939 
a20-4 411.56 425.02 7.136 418.96 434.85 7.136 418.96 429.06 7.136 
a30-4 600.51 660.14 15.289 660.87 689.94 15.289 605.48 663.27 15.289 
a40-4 766.57 840.77 27.298 831.43 901.13 27.298 780.27 844.04 27.298 
a50-4 881.43 960.2 44.258 1038.51 1088.72 44.258 917.02 987.95 44.258 
a100-4 1786.25 1944.21 130.783 2006.25 2141.51 130.783 1807.62 1951.9 130.783 
a150-4 3190.77 3515.7 378.605 3195.89 3363.89 378.605 2878.41 3527.54 378.604 
a200-4 4641.39 6084.57 616.175 4612.12 5130.19 616.176 4655.57 6033.18 616.176 

Tabela 25. Resultados da heurística HES. 

 Grupo A.  Grupo B.  Grupo C. 

 HES HES HES 

Inst. CPP T (s) PCV T (s) CPP T (s) PCV T (s) CPP T (s) PCV T (s) 

s10-3 408.89 0.06 446.75 0.01 399.26 0.04 446.75 0.01 438.43 0.03 457.5 0.02 
s10-4 452.92 0.02 414.27 0.02 429.45 0.02 414.27 0.01 464.29 0.01 424.48 0.02 
s20-4 816.37 0.12 656.15 0.03 583.04 0.15 656.15 0.03 974.62 0.15 591.08 0.04 
s30-4 696.7 0.3 911.85 0.12 658.35 0.19 911.85 0.12 898.22 0.15 804.15 0.12 
s40-4 1029.23 3.28 994.6 0.29 924.86 1.48 994.6 0.25 1010.43 1.25 1139 0.27 
s50-4 952.05 1.32 1253.45 0.43 950.43 1.4 1253.45 0.36 1020.04 1.31 1276.42 0.41 

s100-4 2191.44 20.42 2936.37 1.43 2585.76 8.77 2936.37 1.43 2478.16 8.83 3309.13 1.38 
s150-4 3062.84 103.93 8508.18 3.25 3669.69 301.87 8508.18 3.29 3538.67 301.63 8185 3.62 
s200-4 3574.58 47.61 10077.5 6.36 4845.76 61.18 10077.5 6.37 7494.28 71.33 13965.2 6.39 
a10-3 450.79 0.01 450.08 0.01 454.01 0.01 450.08 0.01 514.01 0.01 556.42 0.01 
a10-4 371.7 0.03 352.13 0.01 505.68 0.02 352.13 0.01 363.68 0.02 346.78 0.01 
a20-4 477.16 0.11 554.9 0.03 471.45 0.09 554.9 0.03 471.45 0.08 590.4 0.04 
a30-4 789.88 0.16 828.32 0.07 766.64 0.07 828.32 0.05 983.56 0.07 837.98 0.07 
a40-4 948.61 0.86 1123.78 0.13 1054.75 2.15 1123.78 0.1 1139.33 2.35 1083.4 0.11 
a50-4 1054.63 0.51 1246.92 0.29 1092.68 0.49 1246.92 0.2 1114.34 0.43 1444.88 0.27 
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a100-4 2410.86 4.81 3308.43 0.83 3008.21 2.81 3308.43 0.83 2023.53 2.93 3074.8 0.84 
a150-4 3393.9 5.29 6415.95 1.36 4033.57 4.95 6415.95 1.31 5888.26 4.83 4745.63 1.44 
a200-4 7167.75 8.35 11257.8 2.92 7678.47 12.78 11257.8 2.96 5577.65 10.85 12070.5 2.85 

 

Para facilitar a análise dos resultados contidos nas tabelas 22 a 25, pode ser visualizado 

pela tabela 26 o número de vitórias e derrotas de cada algoritmo em relação a seus melhores 

resultados obtidos. 

Tabela 26. Comparação dos melhores resultados de todos os grupos (Vitórias x Derrotas). 

 HERS 2 GRASP 1 GRASP 2 HES/CPP HES/PCV 

HERS 2 - 39 x 5 36 x 7 53 x 1 54 x 0 

GRASP 1 5 x 39 - 9 x 34 50 x 4 54 x 0 

GRASP 2 7 x 36 34 x 9 - 53 x 1 54 x 0 

HES/CPP 1 x 53 4 x 50 1 x 53 - 39 x 15 

HES/PCV 0 x 54 0 x 54 0 x 54 15 x 39 - 

  

Analisando o resultado de comparação da tabela 26, é possível afirmar que a heurística 

HERS 2 superou no quesito desempenho as meta-heurísticas GRASP 1 e 2, perdendo apenas 

em uma instância para a heurística determinística HES/CPP. O HERS 2 obteve 39 melhores 

soluções do que o GRASP 1 e 36 melhores soluções do que o GRASP 2. Comprovando que a 

etapa do VNS foi crucial no algoritmo do tipo HERS.  

Para verificar a certeza estatística diante do resultado comparativo apresentado pela 

tabela 26, o teste de Friedman e post-hoc de Conover foram aplicados. A tabela 27 apresenta 

os P-valores retornados pelo teste de Friedman com o valor de significância 0.05. Assim como 

as tabelas 28 e 29 apresentam os resultados obtidos pelo teste de post-hoc de Conover aplicado 

ao teste de Friedman. 

Tabela 27. P-Valores do Teste de Friedman. 

Grupo P-valor 

A 1.40E-08 

B 2.14E-11 

C 1.67E-10 

Tabela 28. Teste de Post-hoc de Conover. 

 Aplicado ao Grupo A.  Aplicado ao Grupo B. 

 HERS 2 GRASP 1 GRASP 2 HES/CPP HERS 2 GRASP 1 GRASP 2 HES/CPP 

GRASP 1 1.50E-06 - - - 2.00E-12 - - - 
GRASP 2 1.00E+00 1.50E-06 - - 5.10E-04 2.60E-06 - - 
HES/CPP 3.10E-11 1.50E-02 3.10E-11 - 2.00E-16 3.70E-07 2.00E-16 - 
HES/PCV 2.00E-16 2.00E-11 2.00E-16 1.10E-06 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 1.10E-06 

 



75 

 

Tabela 29. Teste de Post-hoc de Conover aplicado ao Grupo C. 

 HERS 2 GRASP 1 GRASP 2 HES/CPP 

GRASP 1 3.50E-05 - - - 

GRASP 2 8.30E-03 9.23E-02 - - 

HES/CPP 2.00E-16 3.60E-14 2.00E-16 - 

HES/PCV 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 6.65E-02 

 

Através do teste estatístico de Friedman e post-hoc de Conover, concretiza-se 

inconclusivo os resultados referentes ao grupo A para o HERS 2 e GRASP 2, assim como o 

GRASP 1 e 2 no grupo C. Porém, o teste resulta conclusivo para os grupos B e C, o que pode-

se concluir que o HERS 2 se sobressaiu qualitativamente melhor em relação aos dois GRASP. 

Desta forma, somando os resultados comparativos dos grupos B e C, o algoritmo HERS 2 

obteve 27 melhores resultados do que o GRASP 1, perdendo apenas em 6 instâncias, enquanto 

que obteve 25 melhores resultados do que o GRASP 2, perdendo apenas em 7 instâncias. 

Com base nisto, é possível concluir que a meta-heurística VNS é uma etapa crucial na 

implementação dos algoritmos HERS aplicado ao PCV-CPP, visto que o HERS 2 obteve 

melhores resultados sobre os dois tipos de GRASP do que o HERS 1, como visto no 

experimente anterior (seção 5.6.1). 

 

5.6 Resultados do Experimento 2 

Nesse segundo experimento serão testados todos os algoritmos desenvolvidos para o 

PCV-CPP descritos no capítulo 4, com exceção do GRASP 1, visto que obteve os piores 

resultados no experimento anterior (seção 5.5). Os parâmetros utilizados para cada algoritmo 

estão descritos na seção 5.3.2. Os valores retornados para os experimentos com os demais 

algoritmos foram: a solução mínima, média e tempo médio de execução dos algoritmos HERS 

1, HERS 2, GRASP 2 e Memético. Por fim, a solução obtida e tempo de execução das 

heurísticas HES/CPP e HES/PCV.  

Os resultados obtidos para cada grupo de instâncias, podem ser visualizados nas tabelas 

30 a 33. 

Tabela 30. Resultado do experimento computacional 2 do grupo A. 

 HERS 1 HERS 2 GRASP 2 MEMÉTICO 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Min Min Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 383.69 385.93 1.375 383.69 383.79 1.642 383.69 384.61 1.435 386.75 386.75 88.27 
s10-4 380.02 380.73 1.738 372.3 378.02 2.402 372.3 378.24 2.388 378.55 378.55 108.454 
s20-4 494.7 511.56 3.982 479.35 493.19 6.288 478.77 497.38 5.534 489.15 509.29 192.602 
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s30-4 638.52 660.77 9.828 606.82 635.53 16.435 586.21 623.62 13.597 605.22 631.7 472.161 
s40-4 817.84 853.19 14.732 762.13 799.17 34.387 779.07 800.98 30.748 796.4 827.43 737.347 
s50-4 897.54 920.56 24.232 899.2 918.11 51.561 876.87 913.22 45.471 870.79 916.37 936.527 

s100-4 1950.81 2076.07 94.24 1855.3 1988.59 176.214 1779.05 1938.49 188.671 1823.32 1895.09 4084.72 
s150-4 2755.42 3058.13 306.175 2665.29 2944.67 569.212 2529.91 2873.58 566.036 2710.92 2989.12 8202.765 
s200-4 3499.87 3812.47 608.615 3426.66 3756.07 997.102 3435.49 3878.58 986.328 - - - 
a10-3 302.53 302.53 2.319 302.53 302.53 2.423 302.53 302.53 2.439 302.53 302.53 131.098 
a10-4 320.09 333.94 1.611 320.09 320.09 2.246 320.09 322.14 1.755 329.16 329.16 84.223 
a20-4 422.12 437.27 11.567 393.91 410.84 13.584 391.47 411.81 10.296 390.14 390.18 285.567 
a30-4 593.02 628.58 20.033 579.31 608.17 33.051 591.02 611.28 21.471 582.08 602.6 938.614 
a40-4 795.43 823.94 42.232 758.73 805.89 70.899 744.58 809.97 49.722 768.98 802.18 2079.641 
a50-4 931.26 959.35 51.918 910.39 947.82 86.24 892.71 941.26 75.641 905.32 937.03 2302.252 

a100-4 1798.72 1886.03 237.928 1789.95 1884.02 335.283 1775.34 1881.34 356.094 1773.59 1847.1 9324.755 
a150-4 2772.34 3206.64 638.379 2708.49 3044.29 905.22 2720.56 2910.86 983.823 - - - 
a200-4 3683.88 3954.64 1174.298 3675.32 3970.16 1715.612 3656.62 4016.24 1783.499 - - - 

Tabela 31. Resultado do experimento computacional 2 do grupo B. 

 HERS 1 HERS 2 GRASP 2 MEMÉTICO 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Min Min Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 386.78 386.85 1.489 386.78 386.78 1.586 386.78 386.78 1.613 386.78 386.78 87.835 
s10-4 376.05 376.05 1.673 358.82 360.99 2.665 358.82 360.24 2.213 358.82 359.13 101.335 
s20-4 472.36 488.49 3.617 466.87 481.89 5.413 471.52 485.23 4.624 472.36 480.31 178.444 
s30-4 586.17 612.82 7.359 589.64 608.77 14.726 578.98 612.01 11.527 608.27 618.27 391.65 
s40-4 760.14 777.96 14.842 748.93 772.5 34.704 749.11 783.68 30.392 782.05 828.55 602.947 
s50-4 823.62 840.76 21.985 824.93 840.96 51.05 813.41 845 39.846 853.17 888.26 755.859 

s100-4 1748.4 1882.41 76.404 1682.23 1855.22 186.675 1718.54 1878.7 169.001 1807.32 1884.88 2564.806 
s150-4 2433.18 2793.62 292.126 2433.47 2723.76 533.262 2367.07 2646.5 652.149 2612.08 2974.39 7669.633 
s200-4 3160.94 3400.98 613.092 3122.77 3500.2 1059.958 3186.02 3540.71 1033.736 - - - 
a10-3 310.62 310.62 4.027 310.62 310.77 4.146 310.62 310.62 4.119 310.62 310.62 131.942 
a10-4 323.17 323.17 1.463 314.35 321.08 1.781 320.38 321.03 1.549 323.17 323.17 74.542 
a20-4 412.24 419.37 9.275 407.78 418.33 11.665 407.78 417.45 9.566 407.78 408.68 289.312 
a30-4 601.64 619.22 24.175 597.4 612.28 28.31 592.36 614.89 22.916 597.35 620.9 807.659 
a40-4 748.34 776.05 42.102 723.4 754.51 57.829 700.81 745.74 51.848 741.07 787.05 1440.649 
a50-4 874.03 909.23 55.828 869.61 903.02 93.475 867.21 925.32 77.026 897.16 933.43 2363.795 

a100-4 1560.82 1637.06 226.233 1576.2 1671.85 358.095 1580.84 1671.22 357.8 1623.29 1751.79 5434.046 
a150-4 2416.81 3090.87 679.981 2443.5 2837.24 935.529 2368.83 2765.67 992.18 - - - 
a200-4 3132.14 3330.79 1170.623 3133.13 3418.32 1540.298 3256.03 3531.54 1672.077 - - - 

Tabela 32. Resultado do experimento computacional 2 do grupo C. 

 HERS 1 HERS 2 GRASP 2 MEMÉTICO 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Min Min Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 388.93 389.67 1.612 371.66 385.58 1.806 376.48 386.84 1.581 388.93 388.93 87.288 
s10-4 344.84 351.76 1.812 344.84 346.59 2.439 344.84 352.52 1.878 364.59 364.59 73.929 
s20-4 572.3 587.92 4.016 467.81 488.67 6.77 469.43 496.26 5.647 475.17 523.66 241.345 
s30-4 615.69 627.47 6.694 597.63 623.84 13.61 589.43 630.65 11.933 617.23 643.3 392.798 
s40-4 763.2 807.5 16.959 753.71 797.2 34.064 751.52 802.17 33.637 793.33 840.23 633.965 
s50-4 881.61 905.27 21.036 865.8 898.2 51.722 860.59 897.76 57.372 864.74 897.86 954.645 

s100-4 2104.89 2347.22 83.159 1871.72 2081.42 176.511 1831.02 2042.3 208.588 1832.35 1938.22 4193.92 
s150-4 3293.19 4337.61 156.216 2559.1 3515.56 433.487 2569.65 3095.7 542.647 2681.11 2939.81 9195.351 
s200-4 6325.4 6980.42 244.745 3973.02 5366.69 663.651 3714.89 4602.77 1019.451 - - - 
a10-3 310.5 346.63 4.351 305.64 305.8 4.971 305.64 306.12 5.144 315.19 340.08 116.178 



77 

 

a10-4 287.06 287.06 1.427 287.06 287.06 1.756 287.06 287.06 1.533 287.06 287.06 74.768 
a20-4 411.56 418.61 9.397 411.56 417.32 12.51 414.48 422.33 9.741 412.69 416.43 293.025 
a30-4 602.53 677.7 22.777 595.09 624.48 37.368 597.26 626.5 20.644 625.6 649.53 740.268 
a40-4 742.79 828.83 44.196 747.21 796.42 61.279 742.79 803.37 44.967 728.71 818.02 1203.152 
a50-4 859.33 897.96 57.148 859.65 893.06 82.551 867.01 929.8 59.036 889.76 942.68 1970.996 

a100-4 1679.63 1964.05 195.173 1806.01 1904.55 337.605 1732.51 1866.01 314.921 1756.83 1833.74 6840.571 
a150-4 3279.7 4213.97 507.133 2952.09 3440.97 785.874 2675.73 3140.16 921.814 - - - 
a200-4 6146.43 6907.04 896.899 4171.12 5858.1 1315.086 3681.24 4794.35 1757.061 - - - 

Tabela 33. Resultados da heurística HES no experimento 2. 

 Grupo A.  Grupo B.  Grupo C. 

 HES HES HES 

Inst. CPP T (s) PCV T (s) CPP T (s) PCV T (s) CPP T (s) PCV T (s) 

s10-3 408.89 0.06 446.75 0.01 399.26 0.04 446.75 0.01 438.43 0.03 457.5 0.02 
s10-4 452.92 0.02 414.27 0.02 429.45 0.02 414.27 0.01 464.29 0.01 424.48 0.02 
s20-4 816.37 0.12 656.15 0.03 583.04 0.15 656.15 0.03 974.62 0.15 591.08 0.04 
s30-4 696.7 0.3 911.85 0.12 658.35 0.19 911.85 0.12 898.22 0.15 804.15 0.12 
s40-4 1029.23 3.28 994.6 0.29 924.86 1.48 994.6 0.25 1010.43 1.25 1139 0.27 
s50-4 952.05 1.32 1253.45 0.43 950.43 1.4 1253.45 0.36 1020.04 1.31 1276.42 0.41 

s100-4 2191.44 20.42 2936.37 1.43 2585.76 8.77 2936.37 1.43 2478.16 8.83 3309.13 1.38 
s150-4 3062.84 103.93 8508.18 3.25 3669.69 301.87 8508.18 3.29 3538.67 301.63 8185 3.62 
s200-4 3574.58 47.61 10077.5 6.36 4845.76 61.18 10077.5 6.37 7494.28 71.33 13965.2 6.39 
a10-3 450.79 0.01 450.08 0.01 454.01 0.01 450.08 0.01 514.01 0.01 556.42 0.01 
a10-4 371.7 0.03 352.13 0.01 505.68 0.02 352.13 0.01 363.68 0.02 346.78 0.01 
a20-4 477.16 0.11 554.9 0.03 471.45 0.09 554.9 0.03 471.45 0.08 590.4 0.04 
a30-4 789.88 0.16 828.32 0.07 766.64 0.07 828.32 0.05 983.56 0.07 837.98 0.07 
a40-4 948.61 0.86 1123.78 0.13 1054.75 2.15 1123.78 0.1 1139.33 2.35 1083.4 0.11 
a50-4 1054.63 0.51 1246.92 0.29 1092.68 0.49 1246.92 0.2 1114.34 0.43 1444.88 0.27 
a100-4 2410.86 4.81 3308.43 0.83 3008.21 2.81 3308.43 0.83 2023.53 2.93 3074.8 0.84 
a150-4 3393.9 5.29 6415.95 1.36 4033.57 4.95 6415.95 1.31 5888.26 4.83 4745.63 1.44 
a200-4 7167.75 8.35 11257.8 2.92 7678.47 12.78 11257.8 2.96 5577.65 10.85 12070.5 2.85 

 

Com o intuito de facilitar a avaliação dos resultados obtidos, a tabela 34 apresenta a 

comparação entre vitórias e derrotas de cada algoritmo em relação a seus melhores resultados 

descrito nas tabelas 30 a 33. 

Tabela 34. Comparação dos melhores resultados de todos os grupos (Vitórias x Derrotas). 

 HERS 1 HERS 2 GRASP 2 MEMÉTICO HES/CPP HES/PCV 

HERS 1 - 10 x 36 6 x 40 17 x 21 53 x 1 54 x 0 
HERS 2 36 x 10 - 17 x 26 28 x 11 54 x 0 54 x 0 

GRASP 2 40 x 6 26 x 17 - 33 x 6 54 x 0 54 x 0 
MEMÉTICO 21 x 17 11 x 28 6 x 33 - 45 x 0 45 x 0 

HES/CPP 1 x 53 0 x 54 0 x 54 0 x 45 - 39 x 15 
HES/PCV 0 x 54 0 x 54 0 x 54 0 x 45 15 x 39 - 

 

Pelo resultado quantitativo alcançado na tabela 34, os algoritmos que obtiveram 

melhores performances relativas foram o HERS 2 e o GRASP 2, superando qualitativamente 
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as heurísticas do tipo HES (CPP e PCV) e o algoritmo Memético. O GRASP 2 obteve um 

melhor resultado do que o HERS 2 com uma diferença de 9 instâncias. 

Para examinar as conclusões qualitativas apresentadas pela tabela 34, realizou-se o teste 

estatístico post-hoc de Conover aplicado ao teste de Friedman (Friedman, 1937). A tabela 35 

exibe os P-valores retornados pelo teste de Friedman em ambos os grupos de instâncias, com o 

valor de significância de 0.05, enquanto que as tabelas 36 a 38 resume o teste de Post-hoc de 

Conover aplicado ao teste de Friedman em ambos os grupos. 

Tabela 35. P-Valores do Teste de Friedman. 

Grupo P-valor 

A 4.93E-12 
B 3.85E-12 
C 4.00E-11 

Tabela 36. Teste de Post-hoc de Conover aplicado ao Grupo A. 

 HERS1 HERS2 GRASP2 MEMÉTICO HES/CPP 

HERS2 3.40E-07 - - - - 
GRASP2 2.00E-11 7.85E-03 - - - 

MEMÉTICO 9.48E-03 7.70E-04 1.40E-07 - - 
HES/CPP 5.80E-10 2.00E-16 2.00E-16 7.20E-14 - 
HES/PCV 7.20E-14 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 9.48E-04 

Tabela 37. Teste de Post-hoc de Conover aplicado ao Grupo B. 

 HERS1 HERS2 GRASP2 MEMÉTICO HES/CPP 

HERS2 6.53E-03 - - - - 
GRASP2 2.50E-04 2.95E-02 - - - 

MEMÉTICO 4.20E-05 6.20E-11 5.30E-13 - - 
HES/CPP 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 2.20E-07 - 

HES/PCV 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 1.70E-13 6.53E-03 

Tabela 38. Teste de Post-hoc de Conover aplicado ao Grupo C. 

 HERS1 HERS2 GRASP2 MEMÉTICO HES/CPP 

HERS2 2.50E-03 - - - - 
GRASP2 3.70E-05 4.49E-03 - - - 

MEMÉTICO 6.10E-03 1.10E-08 5.60E-11 - - 
HES/CPP 4.40E-15 2.00E-16 2.00E-16 7.50E-09 - 
HES/PCV 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 3.60E-11 8.49E-03 

 

Os testes de Friedman e Post-hoc de Conover comprovam que os algoritmos HERS 1, 

HERS 2, GRASP 2, Memético e HES possuem diferença estatística em relação ao resultado 

obtido de todos os grupos de instâncias em virtude de ambos os testes terem exibido p-valores 

menores do que o valor de significância 0.05. 
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 Para examinar o desempenho em tempo dos algoritmos, foi realizado o teste estatístico 

de Friedman e Post-hoc de Conover em relação ao tempo médio de execução dos algoritmos 

HERS 1, HERS 2, GRASP 2 e Memético. Os algoritmos HERS são executados apenas uma 

vez por serem determinísticos. A tabela 39 exibe os P-valores retornados pelo teste de Friedman 

em ambos os grupos de instâncias, com o valor de significância de 0.05, enquanto que as tabelas 

40 a 42 exibe os valores retornados pelo teste de post-hoc de Conover. 

Tabela 39. P-Valores do Teste de Friedman para o tempo. 

Grupo P-valor 

A 2.77E-14 
B 2.85E-14 
C 7.61E-14 

Tabela 40. Teste de Post-hoc de Conover relativo ao tempo no Grupo A. 

 HERS1 HERS2 GRASP2 MEMÉTICO HES/CPP 

HERS2 2.00E-16 - - - - 

GRASP2 8.20E-12 6.90E-04 - - - 
MEMÉTICO 2.00E-16 2.70E-13 2.00E-16 - - 

HES/CPP 3.80E-11 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 - 
HES/PCV 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 3.00E-08 

Tabela 41. Teste de Post-hoc de Conover relativo ao tempo no Grupo B. 

 HERS1 HERS2 GRASP2 MEMÉTICO HES/CPP 

HERS2 2.00E-16 - - - - 

GRASP2 1.00E-11 4.90E-05 - - - 
MEMÉTICO 2.00E-16 2.10E-12 2.00E-16 - - 

HES/CPP 2.60E-09 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 - 
HES/PCV 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 1.60E-09 

Tabela 42. Teste de Post-hoc de Conover relativo ao tempo no Grupo C. 

 HERS1 HERS2 GRASP2 MEMÉTICO HES/CPP 

HERS2 1.20E-15 - - - - 
GRASP2 2.10E-11 3.10E-02 - - - 

MEMÉTICO 2.00E-16 1.60E-13 2.00E-16 - - 
HES/CPP 4.50E-10 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 - 
HES/PCV 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 9.00E-07 

 

5.6.1 Experimento com HERS2 x GRASP2 

No experimento descrito na seção anterior, os algoritmos que obtiveram melhores 

resultados foram o HERS 2 e o GRASP 2. O algoritmo GRASP obteve um melhor desempenho 

qualitativo em 9 instâncias a mais do que o HERS 2. Porém, para aprofundar a análise em busca 



80 

 

de obter um indicador conclusivo, desenvolveu-se um teste com base no tempo médio de 

execução de cada algoritmo. 

Para o experimento, utilizou-se o tempo médio de execução computado para cada 

instância do experimento anterior, segundo o critério de parada de cada algoritmo. Com este 

propósito, ao invés do HERS 2 e GRASP utilizarem o parâmetro IterMax (seção 5.3.2) como 

critério de parada sem melhorias da solução, o parâmetro utilizado nos algoritmos foi o tempo 

médio de execução do algoritmo rival para a instância em curso. Desta forma, testa-se a 

condição do algoritmo receber um tempo maior do tempo de parada projetado, e ser capaz de, 

usando o novo tempo, melhorar sua solução. Ou se, recebendo um tempo menor que o 

projetado, piora o seu desempenho qualitativo. Basicamente o teste explora a sensibilidade do 

algoritmo em relação à variação do tempo. A seguir pode ser visualizado os resultados para os 

demais grupos de instâncias pelas Tabelas de 43 e 44. 

Tabela 43. Resultado do experimento computacional HERS2 x GRASP2. 

 Grupo A.  Grupo B. 

 HERS 2 GRASP 2 HERS 2 GRASP 2 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Min Min Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 383.69 384.4 1.087 383.69 384.91 1.068 386.78 386.78 1.059 386.78 386.78 1.043 
s10-4 372.3 377.98 2.068 372.3 378.35 2.051 358.82 361.03 2.064 358.82 360.15 2.052 
s20-4 479.47 497.4 5.121 459.11 496.28 6.093 469.11 484.1 4.1 471.1 484.06 5.081 
s30-4 602.78 635.41 13.239 606.9 629.69 16.161 585.99 607.3 11.228 591.49 615.62 14.165 
s40-4 767.88 801.83 30.496 758.86 801.34 34.344 756.11 775.53 30.468 749.25 782.77 34.304 
s50-4 890.07 917.15 45.623 863.42 913.24 51.541 821.91 839.88 39.54 821.38 846.06 51.509 

s100-4 1797.67 2002.81 215.84 1822.27 1955.08 193.354 1675.81 1856.69 186.891 1734.03 1860.73 200.452 
s150-4 2615.46 2968.05 749.078 2643.1 2976.07 725.759 2423.32 2707.75 852.177 2409.6 2621.39 664.863 
s200-4 3447.27 3886.5 1414.902 3551.19 3957.08 1269.751 3106.69 3529.54 1465.625 3178.63 3625.43 1329.828 
a10-3 302.53 302.53 2.094 302.53 302.53 2.065 310.62 310.62 4.124 310.62 310.62 4.094 
a10-4 320.09 322.76 1.101 320.09 322.14 2.059 314.35 321.76 1.099 320.38 321.03 1.052 
a20-4 391.47 413.19 10.206 391.47 411.81 13.159 412.1 419 9.283 407.78 417.45 11.159 
a30-4 583.69 606.56 21.456 591.02 611.28 33.361 592.05 611.41 22.459 592.36 614.89 28.351 
a40-4 782.3 806.41 49.992 744.58 809.97 70.595 713.27 752.03 51.973 700.81 745.74 57.683 
a50-4 872.71 943.5 76.182 892.71 941.26 86.977 866.47 903.82 78.176 867.21 925.32 93.901 

a100-4 1753.75 1886.23 400.817 1775.34 1881.34 360.462 1562.27 1679.35 404.096 1580.84 1671.22 395.273 
a150-4 2826.13 3044.72 1226.994 2720.56 2910.86 1054.928 2487.59 2853.72 1241.153 2368.83 2765.67 1085.101 
a200-4 3625.82 3924.76 2270.034 3656.62 4016.24 2005.868 3110.52 3389.16 2159.411 3256.03 3531.54 1838.322 

Tabela 44. Resultado do experimento computacional HERS2 x GRASP2 no Grupo C. 

 HERS 2 GRASP 2 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 367 385.32 1.085 376.48 386.99 1.062 
s10-4 344.84 350.54 1.067 344.84 351.86 2.05 
s20-4 467.58 488.29 5.121 469.43 498.01 6.099 
s30-4 617.24 630.63 11.209 600.37 627.41 13.171 
s40-4 753.59 794.07 33.563 758.75 806.49 34.688 
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s50-4 881.63 902.32 57.663 858.13 906.93 51.525 
s100-4 1841.88 2043.55 220.847 1732.53 2014.02 192.249 
s150-4 2652.65 3452.28 597.589 2609.29 3151.22 509.064 
s200-4 3780.92 5055.44 1128.182 3628.96 4497.03 813.74 
a10-3 305.64 305.64 5.113 305.64 306.12 4.082 
a10-4 287.06 287.06 1.101 287.06 287.06 1.074 
a20-4 411.56 417.66 9.208 414.48 422.33 12.161 
a30-4 585.28 620.18 20.573 597.26 626.5 37.382 
a40-4 739.72 797.31 44.869 742.79 803.37 61.655 
a50-4 854.03 892.82 60.287 867.01 929.8 82.899 

a100-4 1704.92 1866.16 334.288 1732.51 1866.01 349.691 
a150-4 2842.33 3395.07 980.733 2675.73 3140.16 861.436 
a200-4 4425.73 5647.04 1886.806 3681.24 4794.35 1490.681 

 

Com o intuito de facilitar a avaliação dos resultados obtidos, a Tabela 45 ilustra a 

comparação entre vitórias e derrotas de cada algoritmo em relação a seus melhores resultados 

descrito nas Tabelas 33 (HERS), 43 e 44. 

Tabela 45. Comparação dos melhores resultados de todos os grupos (Vitórias x Derrotas). 

 HERS 2 GRASP 2 HES/CPP HES/PCV 

HERS 2 - 25 x 18 54 x 0 54 x 0 
GRASP 2 18 x 25 - 54 x 0 54 x 0 
HES/CPP 0 x 54 0 x 54 - 39 x 15 
HES/PCV 0 x 54 0 x 54 15 x 39 - 

 

A tabela 46 ilustra os p-valores do teste de Friedman e a tabela 47 o teste de post-hoc 

de Conover. Ambos os testes estatísticos são em relação as melhores soluções dos algoritmos 

HERS 2 e GRASP 2. O teste de Friedman e Post-hoc Conover ilustrado pelas tabelas 48 e 49 

são em relação ao tempo médio de execução de cada algoritmo. 

Tabela 46. P-Valores do Teste de Friedman. 

Grupo P-valor 

A 7.07E-10 
B 3.15E-10 
C 1.36E-09 

Tabela 47. Teste de Post-hoc de Conover. 

 Aplicado ao Grupo A.  Aplicado ao Grupo B. Aplicado ao Grupo C. 

 HERS2 GRASP2 CPP HERS2 GRASP2 CPP HERS2 GRASP2 CPP 

GRASP 2 6.41E-03 - - 1.30E-03 - - 5.50E-01 - - 
HES/CPP 2.00E-16 2.00E-16 - 2.00E-16 2.00E-16 - 2.00E-16 2.00E-16 - 
HES/PCV 2.00E-16 2.00E-16 8.80E-04 2.00E-16 2.00E-16 7.70E-07 2.00E-16 2.00E-16 1.50E-01 
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Tabela 48. P-Valores do Teste de Friedman para o tempo. 

Grupo P-valor 

A 2.13E-10 
B 1.85E-10 
C 3.50E-10 

Tabela 49. Teste de Post-hoc de Conover relativo ao tempo. 

 Aplicado ao Grupo A.  Aplicado ao Grupo B. Aplicado ao Grupo C. 

 HERS2 GRASP2 CPP HERS2 GRASP2 CPP HERS2 GRASP2 CPP 

GRASP 2 1.00E+00 - - 1.00E+00 - - 1.00E+00 - - 
HES/CPP 2.00E-16 2.00E-16 - 2.00E-16 2.00E-16 - 2.00E-16 2.00E-16 - 

HES/PCV 2.00E-16 2.00E-16 
4.20E-

10 
2.00E-16 2.00E-16 

6.30E-
11 

2.00E-16 2.00E-16 
2.80E-

08 

 

Como apresentado pela tabela 45, o algoritmo HERS 2 obteve um melhor desempenho 

em relação ao GRASP 2, contabilizando um resultado superior em 7 instâncias. O teste 

estatístico de Friedman e post-hoc Conover, indicaram que os algoritmos GRASP 2 e HERS 2 

possuem diferença estatística nos grupos A e B em relação às melhores soluções obtidas. Como 

a heurística HERS 2 alcança as melhores soluções nesse grupo, pode ser considerada 

conclusivamente superior em desempenho nesses dois grupos de instancias. Porém, em relação 

ao grupo C de instâncias, o teste apresenta resultado inconclusivo.  

O teste estatístico aplicado ao tempo médio de execução dos algoritmos é inconclusivo 

para os três grupos de instâncias, neutralizando a consideração desse parâmetro para a decisão 

de melhor desempenho. 

 

5.6.2 Experimento do HERS1 x HERS2 

Para aprofundar a análise de qual dos dois tipos de HERS é o melhor algoritmo para o 

PCV-CPP, foi realizado o experimento entre os dois algoritmos utilizando a mesma 

metodologia do experimento envolvendo o GRASP 2 x HERS 2 (seção 5.6.1). Desta forma, 

utilizou-se o tempo médio de execução computado para cada instância do experimento descrito 

na seção 5.6. Com este propósito, os algoritmos HERS 1 e HERS 2 utilizarão o tempo médio 

de execução do algoritmo rival para a instância em curso, ao invés do parâmetro IterMax (seção 

5.3.2). A seguir pode ser visualizado os resultados para os demais grupos de instâncias pelas 

Tabelas de 43 e 44. 
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Tabela 50. Resultado do experimento computacional HERS1 x HERS2. 

 Grupo A.  Grupo B. 

 HERS 1 HERS 2 HERS 1 HERS 2 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Min Min Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 383.69 386.34 1.03 383.69 384.4 1.085 386.78 386.85 1.018 386.78 386.78 1.061 
s10-4 380.02 382.11 2.027 372.3 380.48 1.067 376.05 376.05 2.023 358.82 362.62 1.066 
s20-4 494.7 509.28 6.041 484.11 497.78 3.125 472.36 488.33 5.044 469.11 482.14 3.104 
s30-4 619.34 652.48 16.083 600.19 629.74 9.242 578.98 607.46 14.085 588.43 609.95 7.209 
s40-4 803.45 843.4 34.162 781.93 810.09 14.43 749.41 769.84 34.161 755.56 779.51 14.436 
s50-4 890.64 917.28 51.198 897.96 917.45 24.625 818.21 838.21 51.19 823.52 841.64 21.654 

s100-4 1912.77 2076.29 177.211 1867.86 2023.41 123.757 1749.65 1849.87 187.171 1679.6 1855.35 97.568 
s150-4 2784.55 3018.28 683.82 2597.4 3014.22 504.665 2428.16 2694.66 639.811 2384.97 2719.28 509.717 
s200-4 3496.31 3777.5 1392.19 3454.69 3809.98 1072.797 3100.41 3301 1448.364 3146.79 3561.79 1058.124 
a10-3 302.53 302.53 2.026 302.53 302.53 2.092 310.62 311.58 4.031 310.62 310.62 4.122 
a10-4 320.09 332.92 2.024 320.09 323.83 1.098 323.17 323.17 1.022 320.38 322.15 1.097 
a20-4 419.12 434.2 13.062 394.11 411.98 11.22 412.24 420.18 11.059 410.91 419.21 9.267 
a30-4 597.53 622.38 33.101 586.33 610.38 20.429 595.27 615.94 28.112 590.03 609.97 24.426 
a40-4 800.04 816.33 70.162 770.18 808.26 42.934 752.42 772.57 57.159 715.31 754.27 42.921 
a50-4 910.23 948.43 86.21 906.36 947.9 52.164 871.48 900.88 93.214 880.67 911.95 56.241 

a100-4 1820.38 1901.04 342.338 1767.57 1888.14 280.557 1570.04 1616.6 374.708 1574.45 1686.29 272.076 
a150-4 2792.44 3095.75 1061.976 2672.54 2981.52 884.642 2414.49 2910.13 1124.385 2528.94 2859.97 939.488 
a200-4 3733.67 3917.79 2151.655 3684.52 3961.93 1662.051 3132.63 3328.93 1984.447 3159.44 3390.4 1660.06 

Tabela 51. Resultado do experimento computacional HERS1 x HERS2 no Grupo C. 

 HERS 1 HERS 2 

Inst. Min Méd. Tm (s) Min Méd. Tm (s) 

s10-3 388.93 396.5 1.014 367 387.24 1.084 
s10-4 344.84 355.1 2.024 344.84 350.75 1.067 
s20-4 542.79 585.9 6.034 470.29 493.16 4.129 
s30-4 613.9 624.56 13.075 602.73 629.58 6.247 
s40-4 754.11 790.66 34.219 753.79 806.7 16.65 
s50-4 885.34 901.22 51.176 867.92 910.91 21.646 

s100-4 2067.09 2294.95 176.464 1873.4 2070.67 99.364 
s150-4 3157.47 4082.52 437.36 2875.52 3654.96 218.848 
s200-4 5920.36 6897.15 665.881 4024.76 5516.34 329.088 
a10-3 305.64 341.69 4.025 305.64 305.8 4.109 
a10-4 287.06 287.06 1.023 287.06 287.06 1.099 
a20-4 411.56 418.32 12.065 402.93 417.57 9.221 
a30-4 602.53 656.04 37.099 597.26 623.68 22.568 
a40-4 750.91 829.07 61.125 742.23 803.78 44.943 
a50-4 863.89 892.28 82.192 861.89 895.31 58.259 

a100-4 1767.72 1964.22 337.906 1718.21 1885.12 226.407 
a150-4 3108.45 4022.19 797.273 2910.69 3433.06 588.147 
a200-4 6098.83 6763.47 1334.768 3715.99 5705.28 1013.165 

 

Com o intuito de facilitar a avaliação dos resultados obtidos, a Tabela 52 ilustra a 

comparação entre vitórias e derrotas de cada algoritmo em relação a seus melhores resultados 

descrito nas Tabelas 33 (HERS), 50 e 51. 
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Tabela 52. Comparação dos melhores resultados de todos os grupos (Vitórias x Derrotas). 

 HERS 1 HERS 2 HES/CPP HES/PCV 

HERS 1 - 9 x 37 53 x 1 54 x 0 

HERS 2 37 x 9 - 54 x 0 54 x 0 
HES/CPP 1 x 53 0 x 54 - 39 x 15 

HES/PCV 0 x 54 0 x 54 15 x 39 - 

 

A tabela 53 ilustra os p-valores do teste de Friedman e a tabela 54 o teste de post-hoc 

de Conover. Ambos os testes estatísticos são em relação as melhores soluções dos algoritmos 

HERS 1 e HERS 2. O teste de Friedman e Post-hoc Conover ilustrado pelas tabelas 55 e 56 são 

em relação ao tempo médio de execução de cada algoritmo. 

Tabela 53. P-Valores do Teste de Friedman. 

Grupo P-valor 

A 2.26E-10 
B 5.37E-10 
C 4.93E-10 

Tabela 54. Teste de Post-hoc de Conover. 

 Aplicado ao Grupo A.  Aplicado ao Grupo B. Aplicado ao Grupo C. 

 HERS1 HERS2 CPP HERS1 HERS2 CPP HERS1 HERS2 CPP 

HERS2 9.10E-08 - - 1.60E-02 - - 1.20E-09 - - 
HES/CPP 2.00E-16 2.00E-16 - 2.00E-16 2.00E-16 - 1.70E-15 2.00E-16 - 
HES/PCV 2.00E-16 2.00E-16 2.40E-04 2.00E-16 2.00E-16 1.40E-06 2.00E-16 2.00E-16 2.10E-02 

Tabela 55. P-Valores do Teste de Friedman para o tempo. 

Grupo P-valor 

A 4.22E-11 
B 5.67E-11 
C 2.20E-10 

Tabela 56. Teste de Post-hoc de Conover relativo ao tempo. 

 Aplicado ao Grupo A.  Aplicado ao Grupo B. Aplicado ao Grupo C. 

 HERS1 HERS2 CPP HERS1 HERS2 CPP HERS1 HERS2 CPP 

HERS2 4.22E-11 4.22E-11 4.22E-11 5.80E-08 - - 4.70E-08 - - 
HES/CPP 5.67E-11 5.67E-11 5.67E-11 2.00E-16 4.00E-15 - 2.00E-16 1.20E-13 - 
HES/PCV 2.20E-10 2.20E-10 2.20E-10 2.00E-16 2.00E-16 8.40E-12 2.00E-16 2.00E-16 2.60E-09 

 

Pelos valores apresentados na tabela 52, o algoritmo HERS 2 obteve melhores 

resultados em 37 instâncias sobre o algoritmo rival, perdendo apenas em 9 instâncias. O teste 

de Friedman e Post-hoc de Conover comprovam diferença estatística nos resultados de 

desempenho e no tempo médio de execução, concretizando-se que o HERS 2 é superior 
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qualitativamente ao HERS 1 em todos os grupos de instância do PCV-CPP. Desta forma, é 

possível afirmar que os operadores de vizinhança do VNS presente no algoritmo HERS 2, é 

uma etapa essencial no algoritmo do tipo HERS para melhorar a qualidade nos resultados do 

PCV-CPP. 

 

5.7 Melhores Soluções 

Esta seção tem como proposito detalhar as melhores soluções encontrada de todos os 

grupos de instâncias. Além de realizar uma análise de todos os algoritmos utilizados nesta 

pesquisa, com base nos seus melhores resultados, utilizando a métrica denominada GAP. 

A seguir pode ser visualizado as melhores soluções encontradas para cada grupo de 

instância. 

Tabela 57. Melhores Soluções. 

 Grupo A.  Grupo B. 

Instância Valor Instância Valor Instância Valor Instância Valor 

s10-3.in  380.103 a10-3.in  302.53 s10-3.in  386.78 a10-3.in  304.86 
s10-4.in  365.38 a10-4.in  316.083 s10-4.in  354.97 a10-4.in  314.35 
s20-4.in  459.11 a20-4.in 390.14 s20-4.in  466.87 a20-4.in 407.78 
s30-4.in  586.21 a30-4.in  579.31 s30-4.in  578.98 a30-4.in  590.03 
s40-4.in  758.86 a40-4.in  744.58 s40-4.in  748.93 a40-4.in  700.81 
s50-4.in  863.42 a50-4.in 872.71 s50-4.in  813.41 a50-4.in 866.47 

s100-4.in  1779.05 a100-4.in  1753.75 s100-4.in  1675.81 a100-4.in  1560.82 
s150-4.in 2529.91 a150-4.in  2638.39 s150-4.in 2333.99 a150-4.in  2368.83 
s200-4.in  3426.66 a200-4.in  3625.82 s200-4.in  3100.41 a200-4.in  3071.39 
s250-4.in  4231.15 a250-4.in  4227.44 s250-4.in  3644.31 a250-4.in  3660.42 
s300-4.in 5128.85 a300-4.in  5235.07 s300-4.in 4238.18 a300-4.in  4344.5 
s350-4.in 6119.07 a350-4.in  6362.39 s350-4.in 5158.89 a350-4.in  5193.42 
s400-4.in 7123.1 a400-4.in  7074.59 s400-4.in 6013.02 a400-4.in  6152.46 

Tabela 58. Melhores Soluções do Grupo C. 

Instância Valor Instância Valor 

s10-3.in  366.997 a10-3.in  305.64 
s10-4.in  344.84 a10-4.in  287.06 
s20-4.in  467.58 a20-4.in 402.93 
s30-4.in  589.43 a30-4.in  585.28 
s40-4.in  749.05 a40-4.in  728.71 
s50-4.in  858.13 a50-4.in 854.03 

s100-4.in  1732.53 a100-4.in  1679.33 
s150-4.in 2559.1 a150-4.in  2675.04 
s200-4.in  3628.96 a200-4.in  3674.38 
s250-4.in  5125.28 a250-4.in  5577.96 
s300-4.in 6645.01 a300-4.in  6374.81 
s350-4.in 12650.5 a350-4.in  6294.29 
s400-4.in 11717 a400-4.in  10817.5 
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Com base nesses valores, foi utilizado a métrica denominada GAP, que representa o 

desvio em porcentagem de uma determinada medida a uma outra medida que serve como 

referência. Desta forma, foi utilizado a seguinte equação.  

𝐺𝐴𝑃 =    (5.1) 

Foi utilizado a métrica GAP nos algoritmos HERS 1, HERS 2, GRASP 2, Memético, e 

HES (CPP e PCV) no experimento descrito na seção 5.6, assim como no algoritmo GRASP 1 

nos valores obtidos pelo experimento descrito na seção 5.5.2. 

A forma de calcular o valor GAP, ilustrado na expressão 5.1, se dá com valor 𝑀𝑆 , 

que é a melhor solução encontrada por determinado algoritmo. Enquanto que o valor 𝑅𝐸𝐹 , 

é a referência dos valores descritos pelas Tabelas 57 e 58. Desta forma, as Figuras 4 e 5 contém 

o gráfico do desvio em porcentagem das melhores soluções já encontradas de cada algoritmo.  

 

 Figura 4. Desvio das Melhores Soluções para cada Instância Simétrica. 
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 Figura 5. Desvio das Melhores Soluções para cada Instância Assimétrica. 

 

Analisando os gráficos boxplot pelas Figuras 4 e 5, comprova-se que os algoritmos que 

possuem o menor desvio são os algoritmos HERS 2 e GRASP 2. Apesar dos algoritmos 

determinísticos HES (CPP e PCV) terem o melhor tempo computacional em comparação com 

as demais meta-heurísticas, estes algoritmos obtiveram o maior desvio em relação as melhores 

soluções, provando que as meta-heurísticas propostas e apresentadas neste trabalho estão 

totalmente desacopladas ao problema derivado PCVCP e o PCV.  

 

5.7.1 Teste Estatístico 

Para validar todo o experimento realizado nesta pesquisa, foi aplicado o teste estatístico 

de Friedman com valor de significância de 0.05 para cada grupo de instância em relação ao 

tamanho de vértices. Os p-valores podem ser visualizados através da Tabela 59. 
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Tabela 59. P-valores do Teste de Friedman para cada tamanho da instância. 

Tamanho P-Valor 

10 1.74E-09 
20 3.52E-05 
30 1.12E-05 
40 5.42E-06 
50 1.39E-06 

100 7.87E-05 
150 1.81E-02 
200 7.36E-03 
250 2.27E-04 
300 2.89E-04 
350 2.11E-03 
400 2.53E-03 

 

Como pode ser observado pela tabela 59, todos os grupos de instâncias obtiveram p-

valores menores do que o valor de significância 0.05, recusando a hipótese nula. Desta forma, 

comprova-se que os grupos de instância separado pela quantidade de vértices possuem 

diferença estatística. 
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6. Considerações Finais 

Este trabalho tem como propósito apresentar um novo problema de roteamento, 

intitulado por Problema do Caixeiro Viajante com Coleta de Prêmios e Passageiros (PCV-CPP). 

O problema inaugura o exame da otimização do espaço ocioso em carros que devem efetuar 

obrigatoriamente tarefas e, consequentemente, deslocamentos entre localidades, mas que 

seguem apenas com um motorista ou com um motorista e um especialista na tarefa. A aplicação 

prática tem potencial para produzir impactos positivos tanto econômicos, como ambientais e 

sociais. Apesar deste novo problema possuir características do problema clássico PCVCP, os 

resultados do experimento computacional sugerem fortemente que o novo modelo possui uma 

complexidade significativamente superior ao PCVCP e que, nas instâncias testadas, possui 

soluções significativamente afastadas da composição de mínimos locais, considerados os 

mínimos associados à solução dos problemas que compõem o modelo: o caixeiro viajante com 

coleta de prêmios e o problema do embarque ótimo de passageiros.   

 Paralelamente ao exame desse novo modelo, o trabalho desenvolveu a proposta de um 

novo tipo de heurística construtiva, presentemente denominada de HERS, que permite explorar 

as peculiaridades de problemas com diversas decisões acopladas, mas com uma hierarquia de 

tomada de decisão que permite mesclar diferentes estratégias construtivas na medida em que 

diferentes partes do problema são solucionadas. A nova classe de heurísticas propostas possui 

formulação simples e se diferencia das existentes, podendo ser facilmente generalizável para 

outros problemas correlatos, cabendo somente examinar seu potencial em produzir soluções 

em passo de tempo eficiente e resultados qualitativos eficazes. 

 

6.1 Trabalhos Futuros 

Até a presente etapa desta pesquisa, foram realizados a formulação do modelo 

matemático, assim como a linearização deste modelo. Assim como implementado sete 

algoritmos para a execução do experimento desta pesquisa. Entre o método exato, duas 

heurísticas determinísticas, e cinco meta-heurísticas. Além de ter sido proposto um novo tipo 

de algoritmo heurístico. Com esse material foi realizado cinco experimentos envolvendo 

análise qualitativa de desempenho e tempo. 

Com base nisto, como trabalho futuro permanece em aberto a aplicação das heurísticas 

HERS na solução de outros tipos de problemas e o desenvolvimento de outras meta-heurísticas 

para a solução do PCV-CPP. 
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