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Resumo

O Problema de loteamento de Veículos é o problenaa de determinar a
melhor rota para que veículos levem mercadoria a c]ientes geograficamente
dispersos, respcitarldo restrições a respeito da capacidade de transporte dos
veículos e de tempo máximo de viagem. Nesse trabalho mostramos uma im-
plementação de um algoritmo "branch-and-cut" para esse problema. Nosso
algoritmo foi testado com dados de um problema real de transporte de fun-
ciona.rios da Petrobrás que trabalham nas plataformas de petróleo da Bacia
de Campos. Os resultados de nossa. abordagem mostram-se superiores aos
obtidos anteriormente por métodos heurísticos.

Abstract
The Vehicle Routing Problem can be described as the problem of finding

the best roube for some vehicles to deliver goods to clients, satisfying some
capacity constraint of the vehicle and a time bound for the trip. In this worl{
we present an implementation of a bra72cA-azia-cwl algorithm for this problem.
We tested this algorithm with real world data obtained from an application
to the transport of the employees from Brazilian Petroleum Company who
work at the petroleum platforms in Campos Bay. Our results are superior to
the ones previously obtained by heuristic methods.
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Introdução

Um caixeiro viajante deseja visitar uma lista de cidades e retornar à cidade
inicial, passando exatamente uma vez em cada uma das cidades. Ele pode
visitar essas cidades em diversas ordens diferentes, percorrendo distâncias
menores ou maiores. Qual é a sequência de visita que ele deve escolher de
modo a. distância ser a mínima possível?

Esse é o famoso ProZp/ema do C'aázeÍro yialarzZe, o mais clássico e o mais
estudado problema da área. conhecida como OtÍmização C'omZ){natóría. Os
problemas dessa área apresentam a característica comum de que um elemento
ótimo é buscado em uma classe ./inata de possibilidades.

Um problema. semelhante ao Problema do Caixeiro Viajante, e de grande
utilidade prática, é o Praz,/ema de Roteamenfo de Ueícw/os. Nesse caso temos,
em vez do caixeiro viajante, um veículo partindo de um depósito e entregando
mercadoria a diversos c]ientes. Devido a limitações, como a capacidade do
veículo ou o tempo máximo de viagem, os clientes serão visitados em várias
viagens diferentes.

No início da década de 70, demonstrou-se que ambos os problemas citados
acima, assim como um grande número de outros problemas de otimização
combinatória. são ATP-difíceis. Dizer que um problema é NP-difícil implica,
do ponto de vista prático, que não se conhece nenhum algoritmo eficiente para
resolvê-lo e que poucas esperança.s se têm de que um tal algoritmo exista.

Muito antes disso, no entanto, pesquisadores desenvolveram para o Pro-
blema do Caixeiro Viajante algoritmos que, apesar de não poderem ser consi-
derados eficientes, foram capazes de resolver instâncias consideradas gra.ndes.
Esses algoritmos baseiam-se na utilização do método simplex para a resolução
de problemas dc programação linear e na técnica de geração de planos-de-
corre. Do desenvolvimento dessas técnicas surgiu o método óra7zcÀ-and-cuf
que hoje representa o mais poderoso instrumento de resolução de problemas
difíceis de otimização combinatória.
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Tivemos a oportunidade de dispor dos dados de uma interessante aplicaçã.o
do Problema de loteamento de Veículos ao planejamento do transporte de
funcionários da Petrobrás que trabalham eni plataformas de petróleo. Deci-
dimos então desenvolver e implementar um a.lgoritmo brazzch-azzd-cuZ, tendo
como meta a resolução de problemas envolvendo esses dados.

O nosso trabalho traz motivações diversas, até certo ponto independentes.
Por um lado tínhamos a intenção de estudar o método branc/}-a7zd-cuZ, assim
como obter uma implementaçã.o eficiente do mesmo. Por outro, o nosso desejo
de resolver um problema. real com que nos confrontamos era. muito gra.nde.
Procuramos íiessa dissertação abordar o método e a aplicação prática, po-
dendo o leitor dedicar sua atenção ao que considerar mais importante.

No Capítulo 1, expomos os dois problemas de transporte cona que esta-
mos lidando, exibimos a aplica.çã.o prática da Petrobrás e mostramos uma.
aborda.gem adotada por outros autores para essa aplicação.

Em seguida, no Capítulo 2, apresentamos métodos de planos-de-corte,
com destaque para o método branca-and-cuZ, ilustrando a. utilização des-
sa.s técnicas ao Problema. do Caixeiro Viajante. Utilizamos uma. perspectiva
histórica, a.creditando ser a forma mais ilustrativa de expor as características
desses métodos. O Problema do Caixeiro Viajante é aquele cuja aplicação
de métodos de planos-de-corte é não somente a mais importante do ponto de
vista histórico, como também aquela em que hoje esses métodos atingem o
seu maior refinamento. Além disso, tal aplicação introduz o nosso tratamento
do Problema de loteamento de Veículos, uma vez que os dois problemas são
próximos. São também tratados alguns aspectos teóricos relacionados com
esses métodos, como a caracterização de facetas e o estudo do problema de
separação.

No Capítulo 3, descrevemos a abordagem do Problema de loteamento
de Veículos via branca-and-cut utilizada na literatura e por nós empregada.
Descrevemos também abordagens de destaque dadas a esse problema.

O desenvolvimento do nosso algoritmo b7anch-arzd-cut para. o Problema de
loteamento de Veículos e sua aplicação aos dados da Petrobrás encontram-se
no Capítulo 4. Embora soluções comprovadamente ótimas não tenham sido
obtidas para todas as instâncias testadas, a utilização feita do algoritmo como
método heurístico nos proporcionou soluções para o problema melhores do
que as obtidas por outros autores. A melhoria consiste em que o roteamento
correspondente às soluções que encontramos apresenta distância total infe-
rior às distâncias obtidas pela.s soluções anteriores. O relato da experiência
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de desenvolvimento do algoiitmo branca-and-cuZ feito nesse capítulo contém
sugestões de como implementar e como testar o algoritmo. Acreditamos que
essas sugestões podem ser úteis para. a aplicação do brarzc/}-arte-cui a outros
problemas de otimização.

Acrescentamos, por último, uma seçã.o de conclusão e comentários fi-
nais, em que tratamos dos resultados da pesquisa desenvolvida e apontamos
direções em que ela poderá progredir.



Capítulo O

Definições e resultados básicos

Apresentamos neste capítulo algumas definições e resultados básicos que
serão usados nos capítulos seguintes. O leitor poderá consultar esse capítulo
quando considerar necessário.

0.1 Poliedros e facetas
O leitor interessado em um tratamento mais detalhado de teoria dos poliedros
deve procurar algum livro de programação inteira, como Schrijver (1986)
ou Nemhauser e Wolsey (1988). Apresentaremos aqui rapidamente apenas
n l .,ll.. ,nn ,.;t.. há q;''nq
wzd) «EA u vv & A vuA uv u Hwu & vvu B

Problema O.l ProZp/ema de Prog7'amação Linear.
Z)aços.' inteiros n e n e velares c, al, . . ., a7. C Rn e reais bl,
Pede-se: Minimizar c= sujeito a
aiz $ bi, para ã = 1, . . . ,m.

b.

Observação 1: 0 problema é equivalente se também .forem utilizadas res.
tritões enz;o/vendo "? " ou ":= "

Da.mos o nome de po/cedro ao conjunto de pontos de um espaço li" que
satisfazem um número finito de restrições lineares. Assim, um problema de
programação linear pode ser descrito como um problema de minimizar uma
função linear sobre um poliedro.

l



CAPOT taLO O. DEFINIÇOESERESULTADOSBÃSICOS 2

Quando for conveniente, escreveremos o conjunto de restrições aiz 5; bi,
i= 1, . . . ,m sob a forma .4z $ b, onde .4 é lama matriz cujas linhas são os

vetores a{ e Z, é um vetor cujas coordenadas são os números bi
Dizemos que z C li" é uma coínZ)inaçâo conucza de pontos zi ,

se existem números reais nao-negativos cvl, . . . , ak, com al +

tais que z :: al 1 + . . . + akzÀ;.

Definimos o casco conuezo de um conjunto de pontos .S de R", denotado
por conv( S) da seguinte forma.:

+ o'k = 1,

con«(S) {: C IR" l ]ç é uma combinação convexa de pontos de .S}

Temos o seguinte resultado

Teorema 0.2 0 casco corzuezo de ?zm ntímero ./iniZri de p07}íos á ?lm po/cedro

Dizemos que uma inequa.ção az $ ao é uá/ida com relação a um poliedro
P, se todo ponto de P satisfaz a inequação. Sempre que estiver claro a que
poliedro estamos nos referindo diremos apenas que a inequação az 5; ao é
oá/ída. Ainda nesse caso, chamaremos os pontos contidos no poliedro de
pontos uíáueis, caso contrário, de pontos ãnuááueÍs.

Seja P um poliedro e az $ ao uma inequação válida com relação a P
Dizemosque-F = {# C P la = ao} éa/acedeflnidapelainequação az 5; ao
em P. Se f' # Ü, dizemos que a inequaçã.o az $ ao é uma ánequação saporÉe
de P. Além disso, se /' é uma. face própria maximal (i.e. se estiver contida.
propriamente em P e dão estiver contida propriamente em nenhuma outra
face de P), dizemos que F' é uma /acata de P c que a inequação az $ ao
derme faceta em P

Dependendo do contexto, poderemos chamar também inequações do tipo
az $ ao de restrições ou cortes.

Além dos conceitos de independência linear e de posto de matriz que são
bem conhecidos, necessitamos do conceito de independência afim. Dizemos
que um conjunto {zl , . . . , :J;} é afim-independente se as equações Àizl + . . . +
ÀÀ;zk = 0 e Ài + ... + ÀA = 0 implicam que .X{ = 0, á = 1,...,k. Dado um
S Ç R", a dimensão de S, denotado por dim(S), é a cardinalidade do maior
conjunto afim-independente contido em S menos um.

Uma face de dimensão zero é chamada uéríice. O seguinte resultado será
útil
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Teorema 0.3 Se um proa/ema de pz-ogz'amação /irzear Zem Hrn.a se/uçâri afi-
na e o poliedro correspon.dente apresenta vértices, elttão tem lema solução
ótim.a qlte é vértice do respectivo potiedro.

O seguinte teorema nos será útil para mostrarmos que uma determinada
inequação é faceta.

Teorema 0.4 Seja r' Ç R" um po/cedro ía/ q?le r' = {# € R" Áz $
« .B« ««d..4 á««.« m«í«ãz(m,n), B á «m« m«í,{,(k,n), «CR" .
t) ç: RK . Seja, F lma face não uüzia de P. Então us seguintes cllrmações são
equivalentes:

/

2.

.?.

#.

F é \Lma. faceta de P

F é alma face própria ma=ilrtül de P
dãm(F') dim(P) - l
Existe uma inequação c= $: co válida com relação a P com as seguintes
propriedades:

r«) F' Ç {« C P l c«
(b) Existe E ç! P com cB < co.
(c) Se existe uma outra inequação d= $ do pálida colrl relação a P

satÍs/acendo r' Ç {a; C P dz = do}, então ezÍsíe tlm escalar
p ? 0 e wm ueíor À C Rk país que

d = pc + À.B,

do = pco + Àb

Se estamos investigando um poliedro, é de fundamental importância estu-
darmos as suas facetas. Uma das justificativas para isso é dada pelo teorema
abaixo:

Teorema 0.5 S©a /' um poJ Caro descrito por {= C li" .4z $ a e .B# =
b}, onde 4z $ a não contém ímp/ácátamente urna equação e B tem 7)osso
completo. Então essa descrição do poliedro é não-redundante (i.e. a remoção
de uma ineqzação oz equaçâ.o resulta em um poliedro diferente de P), se e
somente se toda, inequação de A= < Q de$ne faceta em P
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0.2 Grifos e vetores de incidência

Dado um grato G = (vl E), dizemos que dois vértices u e ?; são a©acenZes
se(u,o) é uma aresta do grato. Dizemos que(ul,el,u2,e2,...,c«-l,u«) é
um passeio se temos que, para. i= 1, . . . , n, u{ pertence a. v e que, para á ::

1, . ..,n--l, e{ pertence a E com ei =(u{, uí+l). Uma í7á//}aé um passeio onde
nenhuma. a.resta aparece mais de uma vez, enqua.nto um camín/lo é uma. trilha
que nã.o possui vértices repetidos. Uma. trilha.(ui,ei,u2,e2,. . . ,e«-l,u«) é
«m 'i««ü«, «(u-,'-,",,'',...,'«-,,u«--) é «m c-mi«l-o . ". = «.. Um
circuito é /tamí/íoízáarzo, se contém todos os vértices do grato.

Dizemos que um grato 6' = (V. -E) é como/eZo se todo par de vértices é
aresta,.

Dado um grifo G' = (\''lE) completo e # C ttf, o gra/o induzido pe/o
s aporte de z, denotado por G,, é o subgrafo G = (V, r') onde f' = {e C E

Seja G' um grato e u um vértice de G. Então a. DIzIa/lança de u é definida
por N(u) = {o C y:(u,u) é aresta de G'}.

Podemos decompor um grato em subgrafos chamados campo entes come-
tas, de modo que, para todo par de vértices ?z e u, existe um caminho ligando
u e o, se e somente se u e u estão na mesma componente conexo e que cada
vértice isolado sda uma componente conexo. Um grato é conexo se pode ser
decomposto em apenas uma componente conexo.

Dados G' = (V..E) e X,y Ç v disjuntos, denotamos por IX : rl o
co«j-to {(u,«) C -E l u c X e « € }'} e p'' ó(X) o co«j-to IX : y \ XI.
Dizemos que -F Ç E é um corte se F' = õ(U) pata algum U Ç 1/. Quando (;'
é conexo, dizemos que um subgrafo G' = (V', E') de G é uma árvore gerad07'a
de G, se y' = y, G' é conexo e não apresenta. circuitos.

Definida uma função z, do conjunto de arestas de um grato em R, que,
dependendo do contexto, é chamada de capacidade ou peso, podemos falai
em corte de capacidade mínima ou em árvore de peso mínimo.

Dados dois conjuntos .E e /' onde -F Ç -E, dizemos que X C {0, 11Z é o

uetor de incidénc a de F' com relação a -E se para- todo e C -E temos que
X. = 1 se e sÓ se e C ./?

Dados dois conjuntos E e .F, F' Ç .E, e um vedor # C RE, denotamos poi
zp o vedor em RT' onde (ZF)i = zi, para ã € -F

#. > o}



(capítulo l

Problemas clássicos de
transporte

Neste capítulo apresentaremos dois problemas clássicos de transporte: o Pro-
blema do Caixeiro Viajante e o Problema de Roteamento de Veículos.

Exibiremos também uma instância real do Problema de loteamento de
Veículos, relacionada com o transporte de funcionários da Petrobrás que tra.
banham em plataformas de petróleo.

1.1 O Problema do Caixeiro Viajante (PCV)
Vamos supor que um caixeiro viajante tenha uma lista de cidades a visitar.
Dependendo da sequência em que as cidades forem percorridas, a distância to-
tal poderá va.dar. O problema consiste justamente em escolher uma sequência
em que as cidades deverão ser visitadas de forma que a distância total seja a
menor possível. Não permitimos que uma cidade seja visitada mais de uma
vez e incluímos o retorno à cidade de partida no cálculo da distância total.

De uma forma mais genérica. formulamos o Problema do Caixeiro Via-
jente, denotado por PCV, do seguinte modo:

Problema 1.1 ProóZema do C'aiaeiro yía/aRIe rPaV)

Dados: n: número de pontos a serem visitados
dii: distancia entre cada, pur i,j de pontos

5
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Ped.e-se: umu sequência eTn que os pontos devam scr visitados e=atament(
umü uc=, colll retorno uo porto de partida, de modo qle u distância total Q
ser percorrida sela a lílellor posstuet.

O Problema do Caixeiro Viajante é o mais clássico problema de otimização
combinatória. Técnicas dos mais variados tipos foram desenvolvidas para
a sua I'esolução. Além disso, diversas questões teóricas relacionadas com
o problema. foran) estudadas. O livro "The Traveling Salesman Problem"
editado poi La.wler et a/. (1985) traz um "survey" bastante completo do
estado dessas pesquisas até aquele ano.

No capítulo 2, apresentamos alguns resultados relacionados com o PCV,
principalmente sol)re o ponto de vista poliédrico.

O PCv pode ser classificado sob os seguintes aspectos:

e Euclidiano ou não-euclidiano. O PCV é chamado de euclidiano quando
as distâncias obedecem à desigualdade triangular, isto é, quando

d.. $ d.. + d

para. quaisquer zz,o,to C y. No caso do PCV sei euclidiano, algumas
aborda.Bens exploram essa propriedade para atingir soluções de melhor
qualidade, ou para obter soluções ótimas mais ra.pidamente (veja, por
exemplo, o livro editado por Lawler eí aJ, (1985)).

e Simétrico ou assimétrico. O PCV assimétrico é aquele em quc a dis-
tância para ir de um ponto a. outro pode variar dependendo do sentido
do percurso. Nós estaremos interessados a.penas no PCV simétrico.
uma vez que em nossas aplicações o custo de uma viagem independe do
sentido. O tratamento de problemas assimétricos tende a ser bastante
diferente daquele que é dado aos problemas simétricos(veja, novamente,
o livro editado por Lawler et a/. (1985)).

1.2 0 Problema de Roteamento de Veículos
(PRV)

Desta. vez o exemplo, que é típico e que dá origem ao nome, é o de um dis-
tribuidor de uma determinada mercadoria que precisa atender a pedidos de
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diversos clientes. Existe, como no caso do caixeiro viajante, uma lista de
pontos (clientes ou consumidores) a serem visitados, além de um ponto dife.
renciado, chamado depósito ou base, de onde parte o veículo com a mercadoria
e pala onde deve voltar no filial. Ocorre, no entanto, que o veículo usado para
transportar essa mercadoria tem capa.cidade limitada e, dessa forma, depen
dendo da demanda. de mercadoria em cada. ponto, vários veículos podem ser
necessários para realizar a. entrega. O problema é determinar que percurso
ca.da veículo deve fazer de forma que a. soma das demandas dos clientes a se
rem atendidos pelo veículo nã.o ultrapasse a sua capacidade, e, além disso, a
distância total percorrida pelos veículos seja a menor possível. Normalmente
se supõe que todos os veículos tenham a mesma capacidade, que cada. veículo
só possa. visitar um cliente no máximo uma vez, e que não possa haver mais
de um veículo visitando o mesmo cliente.

Chamamos o percurso feito por cada. veículo desde a saída do depósito
até o seu retorno de uíagenz.

Pode ocorrer que exista um limite de tempo para cada viagem. Devemos
então levar em conta o tempo gasto no percurso entre cada pai de pontos.
A distribuição de jornais é um exemplo típico em que esse tipo de restrição
se aplica. Em alguns casos, além do tempo de percurso, devemos incluir
também o tempo dc descarga da mercadoria. Na distribuição de produtos a
supennercados, por exemplo, o tempo de descarga costuma ser relevante.

O problema é equivalente no caso de existir apenas um veículo. Nesse
caso, as diversas viagens correspondem a viagens sucessivas que esse veículo
deverá fazer, sempre retornando ao depósito no final de cada uma delas para
que seja recarregado de mercadoria.

O PRV, na versão que nos interessa, pode ser descrito do seguinte modo:

Problema 1.2 Proa/erma do RoÍeamento de Veüu/os rPRV)

Dados:
n: número de pontos, incluindo os clientes e o depósito
dij: distância entre cada par i,j de pontos (para i< =i)
C: capacidade de cada veículo
ci: demanda associada aos pontos, com e=ceção do depósito (ci < C, para

todo i)
T: limite de tempo para cada viagem
u: velocidade de cada veículo
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p: tala dc descarga. (qKantidude de mercadoria descarregada por lu idade
de tempo)

Pede-se: O percltrso de viagem de cada ueícltlo partindo do depósito c
retornando u ele de forma que:

e Todo palito seja visitado e=atamentc lma uez.
e A soma das demandas dos clientes de cada uiageTn não ultrapasse a

capacidade do ueícu,lo.

B O tempo de ca.da viagem. inclltindo o temi)o de deslocamento e o tempo
de descarga não ultrapasse o limite T

e A dtstancza total percorrida seja mtntntzzada, respeitando-se as res-
trições acima.

A Figura 1.1 ilustra uma solução de um PRV seno restrições de tempo.
As demandas dos clientes estão indicadas dentro dos círculos e a capacidade
total de cada veículo é 7. Note que duas das viagens da soluça.o se cruzam.
Trocando dois clientes entre as duas viagens não haveria esse cruzamento,
mas a restrição de capacidade ficaria violada.

O PRV pode ser também classificado em euclidiano ou não-euclidiano
e simétrico ou assimétrico. Algumas abordagens dirigem-se a um desses
tipos de PRIV, explorando propriedades especíâcas para atingir soluções mais
rapidamente.

1.2.1 Variantes
Estão presentes na literatura. diversas variantes do PRV descrito. As va.
Fiações mais frequentes são as seguintes:

8 Restrições de tempo não são consideradas, apenas restrições de capa
cidade.

e O tempo de descarga é desprezado (nesse caso, o limite de tempo por
viagem pode ser encarado como um limite de distância).

B O tempo de descarga. é fixo e não proporcional à demanda de cada local
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Figura 1.1: Exemplo de solução de um PRV

e Janelas de tempo são consideradas, isto é, a visita a. cada cliente deve
ser feita dentro de limites pré-estabelecidos de tempo.

e O número de viagens é minimizado ao invés da distância total (veja
comentário a esse respeito na próxima seção).

A bibliografia tratando da resolução do PR.V é muito extensa. O "sur
vey" mais clássico e mais completo é certamente o de Bodin, Golden, Asse.d
e Ba11 (1983), que traz os mais interessantes métodos - cxatos ou não - co-
nhecidos na época e estabelece uma classificação das diversas variantes do
problema. Laporte e Nobert (1987) apresentam um "survey" mais novo, tra
tendo especificamente de métodos exatos. O último capítulo do livro sobre o
PCV editado por Lawler eí a/. (1985) trata do PRV e constitui também um
interessante "survey"
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1.2.2 Minimizando o número de viagens
Aborda.remos agora a variaílte do PRv para a- qual o número dc viagens é
minimizado, ao invés da distância, de particular importância para o problema
que iremos tratar.

Pode-se imaginar que uma solução do PRV que minimiza a distância total
percorrida tenderá a usar um número mínimo de viagens também. Isso pode
ocorrer na maioria dos casos práticos, mas não ocorrerá sempre, como Tios
mostra o exemplo da Figura 1.2. Nesse exemplo, os clientes ui,.. . ,u4 estão
dispostos em uma circunferência de centro no depósito uo e de raio R, a
capacidade de cada. veículo é 2 e a demanda. de cada. cliente é 1. Assim, na
soluça.o A a distância total percorrida. é 4R + d.., + d.., e ria. solução B
a distância. total é 6R + d... Se os pontos estiverem dispostos de forma
que d..: + d..,, > 2/? + d.:.., a solução B, que minimizaiá a distância, não

minimizará o número de viagens, que sela minimizado pela solução A.

Figura. 1.2: Uma. solução minimizando a. distância pode não minimizar o
número de viagens.



CAPÍTULOS PROBLEÀ4AS CLÁSSICOS DE TRANSPOliTE 1 1

1.3 Uma aplicação prática do PRIV
O problema de loteamento de veículos que iremos estudar origina-se da rle
cessidade de transporte dos funcionários da Petrobrás que trabalham nas
plataforma.s de petróleo da. Bacia de Campos. Em cada plataforma. existem
dois turnos de trabalho de doze horas, em que duas equipes se alternam. Es
sas equipes também alternam 14 dias na plataforma. e 14 dias no continente
de forma que a atividadc contínua é proporcionada, em cada plataforma, por
quatro equipes de mesmo tamanho. A cada. semana é feita a. troca de uma.
equipe. O dia dessa troca é livre e pode cair em qualquer dia de segunda a
domingo.

O problema da Petrobrás é decidir em quais plataformas fazer a troca de
equipes em cada dia da semana, e, o que é ma.is importante, decidir quan-
tas embarcações são necessárias pala fazer as troca.s das equipes. No caso
da aplicação em estudo, o número de embarcações e o tipo utilizado são de
fundamental importância. Deseja-se escolher um modelo de embarcação, en-
tre os existentes no mercado, de modo a minimiza.r o gasto com a aquisição
de frota. Observe-se que cada modelo de embarcação possui características
específicas tais como limite de passageiros, velocidade e preço. Assim, se
optarmos por um determinado tipo de embarcação, para atender a todas as
trocas de equipes precisaremos fazer mais ou menos viagens, podendo neces-
sitar de usar mais ou menos embarcações.

As plataformas que podem ser atendidas em uma viagem devem atender
a dois tipos de restrições. Por um lado, não se pode transportar em uma
embarcação mais funcionários do que a sua capacidade permite. Por outro
lado, cada viagem não pode levar mais do que um certo número de horas,
o que torna a velocidade em que a embarcação consegue navegar um dado
relevante para o problema.

Ainda por causa da restrição do tempo de viagem, outro dado tem que ser
levado em conta: a taxa de transferência de passageiros, ou seja, o número de
passageiros poi hora que podem ir da embarcação para a plataforma e vice-
versa. Isso vai determinar o tempo que a embarcação vai perder em cada
plataforma. Dois sistemas de transferência podem ser usados apresentando
taxas bem diferentes: o sistema de cesto, mais simples e barato, em que 60
passageiros são trocados por hora e o sistema de rampa, mais eficiente, mas
tecnologicamente mais complicado, em que a. taxa de transferência é de 360
passageiros por hora-
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A modelagem utilizada para. esse problema inclui algumas simplificações
A primeira. consiste em considerar a frota homogênea« Isso simplifica o pro-
blema já. que o tempo de percurso entre as cidades não depende da. em
marcação. Além disso, a capacidade de uma emba.rcaçào também é constante.
Como está definido que cada. embarcação deverá. fazer apenas uma viagem
por dia e como podemos usar todos os dias da. semana, o número mínimo de
embarcações corresponde então ao menor inteiro maior ou igual ao número
mínimo de viagens necessárias dividido por sete. Outra simplificação que
fazemos diz respeito à transferência de passageiros. Supomos que todas as
plataformas estão adorando o mesmo sistema. de transferência.

Pala. oferecer à Petrobrás condições de efetlia.r escolha de um entre os
diversos tipos de embarcação e de lim dos dois tipos de tra.nsferência de pa.s-
sa.genros torna-se necessário resolver um PRV para cada combina.çà.o possível
de embarcação e tipo de transferência. A decisão final se daria em função das
soluções desses diversos PRV, combinadas com fatores que aqui não nos inte
cessam, como preço e qualidade de cada tipo de embarcação, custo, conforto
e segurança de cada tipo de transporte.

Essa modelagem foi adotada por Brinati et a/. (1988), que desenvolveram
esse projeto junto à Petrobrás.

1.3.1 Resultados da abordagem anterior
O problema da Petrobrás foi abordado pot Brinati et aJ. (1988), em um es-
tudo encomendado pela Petrobrás. Esse estudo, envolvia outros aspectos do
problema relacionados com Engenharia Naval que não dizem respeito a oti-
mizaçào. Os métodos propostos são heurísticos, isto é, não oferecem garantia
de que as soluções encontradas sejam ótimas, nem de qual distância máxima
do ótimo elas se encontrem.

Uma outra observação a ser feita a respeito do estudo de Brinati eí a/.
é que as heurísticas utilizadas visaram a. minimização da distância total, en-
quanto, conforme afirmam os autores do trabalho, o objetivo era minimizar
o número de viagens. Como vimos na seção anterior, uma solução heurística,
ainda que corresponda de fato à solução ótima com relação à minimização da
distância, pode não representa.r uma utilização mínima de viagens.

Pa.ia chegar a. uma solução, os autores utilizaram uma combinação de
diversos métodos heurísticos e de um método de melhoria.

A primeira. heurística utilizada foi a. íác7}íca de uarred ra, que adora a. es-
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tratégia de agrupar primeiro e ratear depois. Uma gemi-reta com origem no
depósito é girado eni um determinado sentido, agrupando, em uma primeira
viagem, as plataformas contidas no ângulo formado, até que as restrições do
problema. impeçam a inclusão de uma nova. plataforma. Essa plataforma é
incluída. em uma segunda viagem e a varredura prossegue, até que todas as
plataformas estejam agrupadas em viagens. Em seguida, é necessário decidia
a. rota de cada. um dos agrupamentos, que corresponde a vários PCV's. A
heurística utilizada. é a. estratégia do vizinho mais próximo aprimorada pelo al-
goritmo 2-opt. Esse algoritmo testa, para cada par de arestas {(u,u),(to,t)},
s. a troca dessas arestas pelo par {(u, «,),(u,t)} é vantajosa e forma um novo
circuito hamiltoniano, executando a troca, em caso positivo.

A segunda. heurística. escolhida, devida a. Clarke e Wright (1964), é cha
mania dc método de economia. A cada a.resta. (u,u) ligando plataformas é
associada a economia c.. := d.. + d.. -- d-. Partimos de uma soluça.o

em que cada viagem corresponde ao percurso de ida e volta a cada. uma das
cidades. Em seguida, as arestas ligando plataforma.s são inseridas em ordem
decrescente de suas economias, sempre que possível, de forma. que em cada
inserção duas viagens são juncadas em uma só. Note que essa inserção será.
possível sempre que a aresta estiver ligando duas plataformas pertencentes a
extremos de duas viagens distintas e que a nova. viagem a ser formada não
viole as restrições do problema. O processo é repetido até que a inserção de
todas as arestas tenha sido tentada.

A terceira heurística utilizada é baseada no algoritmo de partição mlí/[ip/a
da roda gigante, devido a Golden et a/. (1980). Adora a estratégia de primeiro
rodear e depois agrupar. O PCV incluindo toda.s as plataforma.s e excluindo
o depósito é resolvido (do mesmo modo que os PCVs da primeira heurística).
Em seguida, essa rota é particionada de forma a minimizar a distância total.
Essa partição é escolhida, dentre todas as partições que podem ser obtidas
agrupando conjuntos maximais de cidades ao longo da rota. obtida.

Os autores mencionam ainda a utilização de uma quarta. heurística. Es-
pecificam apenas que ela se baseia em um algoritmo de Fisher e Jaikumar
(1981) e que só foi utilizada em casos isolados, devido ao fato de que ela não
incorpora restrições de tempo.

Após executar independentemente cada uma dessas heurísticas, a solução
apresenta.ndo menor distância total é tomada e um procedimento de melhoria
é aplicado. Para tanto, as k rotas da solução escolhida são reunidas numa
única rota através de k -- l replicações do ponto correspondente ao depósito.
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Em seguida, o algoritmo 2-opt é aplicado, observando-se as restrições do
problema (lo caso de troca de arestas pertencentes (na solução original) a
rotas diferentes. No final, os diversos pontos correspolldentes ao depósito sã.o
l euiiidos em um só, dando origem a uma nova solução, possivelmente mclhol
Ao realizar essa reunia.o, verifica-se a possibilidade de reunir duas viagens
contíguas, ba.içando-se assim o número total de viagens.

E fácil imaginarmos exemplos, até bastante simples, em que essas heuiís-
ticas não obtêm solução ótima. A Figura 1.3 traz um deles. Nesse exemplo,
as plataformas são numeradas de 1, 21 3 e 4 e esses números correspondem
às sua.s (demandas. A capacidade de cada embarcação é 5. As plataformas
esta.o dispostas na ordem (1,2,4,3) ao redor de uma circunferência de raio
2, com o depósito no centro, de forma. que a distância entre cada par de
clientes consecutivos é 1. Temos assim que a única. soluça.o com dita.s via-
gens é {(1,4),(2,3)}. Notemos que essa solução é ótima, já que sua distância
total é menor do que 12 e que qualquer solução com 3 ou mais viagens apre
senta. distância Lota.l maior ou igual a 13. Qualquer uma das heurísticas gera
soluções com pelo menos 3 viagens. A va.rredura trabalha agrupando os cli-
entes consecutivos e só pode agrupar as plataformas l e 2 ou as plataformas
l e 3. O método da economia começa tentando agrupar clientes próximos,
de forma. que também agrupa os clientes l e 2, e nã.o progride a.lém disso.
O método da roda gigante obtém (1,2,4,3) como solução do PCV, da. qual
a soluça.o ótima não é uma partição. Assim, a mesma solução não-ótima é
devolvida. O procedimento de melhoria tampouco poderá exibir a solução
ótima, dado que as trocas necessárias para a sua obtenção não correspondem
a uma diminuição de distância na rota única montada a partir da solução
não-ótima que as heurísticas geram.

Os autores Brinati et a/. estudaram a influência de diversos parâmetros
na. determinação do loteamento. Informações mais detalhadas a respeito do
trabalho encontram-se em um relatório que nos foi gentilmente fornecido pelo
Prof. Dr. Marco Antonio Brinati. Cada conjunto de parâmetros dá origem
a um PRV diferente. Apresentamos na Tabela 1.1 as instâncias que mais
nos interessam, que são aquelas para as quais dispomos do valor da distância
total da solução heurística obtida pelos autores. No caso das outras instâncias
apenas o número de viagens foi apresentado. Em toda.s elas, o número de
plataformas é sempre 49, a capacidade da embarcação é de 250 passageiros.

A Tabela 1.2 traz a localização das plataformas e a sua demanda. A
origem do sistema é a base e a unidade usada é o metro.
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l
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base

Figura 1.3: Instância do PRV que não é solucionada. pelas heurísticas apõe
sentadas.

Decidimos trabalhar com três instâncias: uma para a qual a restriçã.o de
tempo é importante (instância A), outra para a qual essa restrição é fraca
(instância F), e uma instância intermediária (instância C).

1.3.2 Variando a função objetivo
No exemplo prático em que estamos interessados, o mais importante é a. mi-
nimização do número de viagens, pois isso corresponde à minimização da
frota, cuja aquisição parece representar um valor muito superior ao gasto
com combustível. No entanto, se o gasto com combustível não for insigni-
ficante e puder ser comparado com o gasto da aquisição de veículos, pode
ser utilizada. uma função objetivo que combine os dois gastos. Dessa forma
o algoritmo poderia eventualmerlte optar por realizar mais viagens do que o
mínimo possível se isso significar uma redução acentuada na distância total
percorrida.

Uma outra possibilidade de levar em conta o gasto de combustível é resol-
ver duas vezes o PRV, na primeira vez minimizando-se o número de viagens,
e ria. segunda vez minimizando-se a distância total com o número de viagens
fixado no mínimo obtido na primeira otimização.

Se acreditarmos que a solução minimizando a distância total minimiza,
além disso, o número de viagens, podemos também otimizar inicialmente a
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Tabela 1.1: Resulta.dos obtidos por Brinati eí a/.

distância e, em seguida, mostrar que o problema, com um número de viagens
menor que o obtido, é inviável.

1.4 Conclusão

Neste capítulo foram apresentados tópicos que servem de base para os capítu-
los seguintes. Definimos os dois problemas de transporte com que estaremos
lidando: o Problema do Caixeiro Viajante e o Problema de loteamento de
Veículos. Expusemos uma aplicação real de transporte de funcionários das
plataformas de petróleo na bacia de Campos cujos dados serviram de base
para nossos testes computacionais. Mostramos também a abordagem original
dada a esse problema por Brinati eZ a/.

instancia limite de
tempo
choras) B' taxa. de

tian sf.
(por hora)

distância
total
jkm)

n. (]e

viagens
il . de em-

barcações

A 10 25 60 4940,0 17 3

C 12 23 60 4018,2 14 2
D 10 23 360 3696,] 13 2

E 1 ] 22 360 ]696,] 13  
F 12 20 360 3696,] 13 2

G 9 25 60 6722,6 23 4
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Tabela 1.2: Coordenadas e demandas das 49 plataformas

número x y demanda número x v demanda
1 -33720 96469 30
2 -35704 102125 40
3 -37510 100790 30
4 39736 98601 50
5 -46233 103076 60
6 -43843 104110 140
7 -43843 104110 100
8 -43843 104110 40
9 -43843 104110 40
lO -39524 112157 55
11 -39514 112132 50
12 -38690 110844 50
13 -34770 108430 45
14 33837 111111 175

15 -33836 111111 40
16 -36451 114689 35
17 -33955 115222 50
18 -30959 120053 40
19 -29054 123778 45
20 -29770 126170 50
21 -18761 127980 55
22 -8108 129288 40
23 -6749 133914 165
24 -6749 133914 40
25 -5019 139734 145

26 -5019 139734 40
27 -3590 147120 100
28 -3692 138424 145
29 -3692 138424 40
30 -3119 132670 165
31 -3119 132670 40
32 1318 125784 25

33 3390 139109 120

34 7976 153264 55
35 2005 168645 45
36 14451 173070 50

37 17523 166838 70

38 25785 184957 35
39 34075 190644 35
40 31848 183202 55
41 27250 153167 35
42 27250 153167 45
43 25592 151719 45
44 25592 151868 45
45 23992 150669 45
46 16675 147986 100
47 19026 139160 45
48 17735 136322 45
49 63494 123096 30



Capítulo 2

O Problema do Caixeiro
Viajante e o Método
Branch-and-Cut

Vamos falar da história do PCV, que se confunde com a história do desen-
volvimento dos métodos de plano de corte e do branca-and-cut. Em paralelo
com a história estaremos introduzindo os conceitos e resultados relacionados
com o problema. Este capítulo baseia-se principalmente no livro "The Tra-
veling Salesman Problem" e nos artigos de Dantzig, de Fulkerson e Johnson
(1954), de Padberg e Rinaldi(1990b, 1991) e de Applegate eí a/. (1994).

2.1 0 PCV é''di.Hcil''
As origens do PCV são incertas. A primeira referência conhecida foi feita em
Viena na década de 1920 pelo matemático e economista l<arl Menger. Esse
pesquisador já observou um aspecto da sua dificuldade: o algoritmo trivial
de ir ao vértice mais próximo não resolve em geral o problema, como mostra
a Figura 2.1. Nos anos 30, o problema reapareceu entre os matemáticos de
Princeton e, no fim dos anos 40, dele muito se falou na Band Corpoiation,
empresa americana. que, na época, chegou a oferecem um prêmio para um
resultado importante que tratasse da resolução do PCV. As expectativas de
um método eficiente para o PCV ficaram frustradas e o prêmio nunca foi
dado. Na verdade, um único resultado significativo a respeito do PCV

18
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aparecido bem ma.is tarde, em um artigo de 1972 escrito por ]'iarp, Lawler e
Tarjan apontou em sentido contrário, mostrando que o PCv é NP-difícil
(veja o livro de Garey e Jo})nson(1979)).

Figura. 2.1: O algoritmo que toma sempre o vértice mais próximo não re.
solve o PCV. Temos à esquerda a solução heurística dada por esse algoritmo,
partindo de u, e à direita. a solução ótima.

E interessante observar quc para. um "parente" próximo do PCV, o pro-
blema da árvore de custo mínimo, são conhecidos desde 1926 algoritmos
muito eficientes. A diferença, aparentemente pequena, que existe entre pro-
curar uma árvore geradora. de peso mínimo e um circuito hamiltoniano de
peso mínimo, transforma o primeiro problema em um protótipo de problema
/ácZ/ de otimização combinatória, assim como o PCV é um protótipo de pro-
blema dil/}'ciJ dessa área. Note que dizer que o PCV é difícil, porque existe um
grande número de circuitos hamiltonianos em um grato completo, não é um
bom argumento, já que existe um número muito maior de árvores geradoras.

2.2 A utilização do algoritmo simplex
Em 1954 os pesquisadores George Dantzig, Ray Fulkerson e Selmer Johnson
publicaram a descrição de um método de resolução do PCV que utilizava o
algoritmo simplex de resolução de problemas de programação linear, inven
Lado pelo próprio Dantzig em 1947. Para mostrar o poder do método, foi
resolvido um PCV de 49 cidades (envolvendo a capital dos Estados Unidos,
Washington D.C, e as capitais dos estados, que na época eram 48), que pode
ser considerado bastante grande para a época.

O simplex é na prática um algoritmo bastante eficiente para a. resolução de
problemas de programação linear e é ainda o método mais uti]izado hoje em
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dia. E curioso notar que o algoritmo não atende à definição de eficiência usada
para computação, que é o de a.presentar tempo de pior caso polinomial. I'ilee
e b'linty (1972) exibiram problemas de programação linear em que o tempo de
execução do simplex é exponencial. A descoberta de um algoritmo polinomial
para. programação linear só foi feita. em 1979 por l<hatchian. Um resultado
que, de certa forma, explica o bom desempenho do simplex na prática, devido
a Borgwardt (1982), garante que o tempo médio de execução do simplex é
polinomial .

A eficiência prática do algoritmo simplex fez com que os autores procu-
rassem usá-lo para a resolução do PCV. Para que isso seja possível, torna-se
necessário formular o PCV em termos de poliedros (veja Seção 0.1). Assim,
consideramos o grifo completo G = (V. E), onde v é o conjunto das n cid-
ades, com IVI = n e IZI = n(1} -- 1)/2. Representamos então um circuito
hamiltoniano do grifo por um vedor 0/1 indexado pelas arestas, em que uma.
componente vale l se e somente se a respectiva aresta. está no circuito. Se
chamarmos de .S o conjunto dos vetores que representam os circuitos hamil-
tonianos de G, e chamarmos de d o vetar de dista.ncias também indexado
pelas arestas, o PCV pode ser então assim formulado:

minimize E:.CZ d.z.
sujeito a z C .S.

Ocorre que o conjunto .S não é um poliedro. Tomamos, assim, no lugar
do conjunto .S, o seu casco convexo, conv(.S), já que é sabido que o casco
convexo de um número finito de pontos é um poliedro (veja Teorema 0.2).
Definimos, assim, o poliedro que chamaremos de poliedro do PCV para n
cidades:

PC'V(n) ««(S)

Não é difícil provar que o conjtmto dos vértices de PC'V(n) é precisa-
mente o conjunto .S. E possível haver pontos em PC'V(n) que maximizem
E:.czd.a;., mas que não sejam vértices do poliedro. No entanto, pode-se
mostram (Teorema 0.3) que todo prob]ema de programação linear apresen-
tando solução ótima cujo poliedro tem vértice admite um vértice como solução
ótima. O funcionamento do algoritmo simplex baseia-se Tlesse princípio, de
modo que sempre que uma solução ótima devolvida, ela corresponde a. um
vértice do poliedro.
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A principal dificuldade está em apresentar um conjunto de restrições que
defina o poliedro de PC'v(n). Na verdade, como veremos adiante, uma tal
descrição não é conhecida.. Além disso, mesmo que fosse conhecida, não
poderia ser usada como entrada para. o algoritmo simplex, porque envolveria
um número muito grande (exponencial em n) de restrições.

Os autores decidiram então aplicar o algoritmo simplex usando apenas
parte das restrições necessárias para descrever o poliedro P(l;y(n). As res-
t.rirÃpq prn m

0 $ z. $ 1,Ve C .E (2.1)
e

z(õ(u)) = 2,V« C 1/ (2.2)
O primeiro tipo de restrição determina apenas que as coordenadas dos

pontos em PC'V(n) têm que estar entre 0 e 1. 0 segundo tipo estabelece que,
para que um vedor z corresponda a um circuito hamiltoniano, é necessário
(mas nào suficiente) que haja para cada cidade exatamente duas arestas in-
cidentes a ela. Chama.remos o poliedro definido pelas restrições desses dois
grupos de Pon

Observemos que o poliedro /%' não é igual, mas contém o poliedro PC'V(n)
Isso significa que uma solução devolvida pelo simplex fornece um limitante
inferior para o valor ótimo do PCV. Em particular, se o vedor z em .l)nn devol-
vido pelo simplex também pertencer ao poliedro PC'V(n), então z é solução
do PCV. Na Figura 2.2, mostramos esquematicamente os poliedros PC'v(n)
e Po(n). Note que os poliedros não têm esse formato.

Uma descrição parcial do problema tal como essa, dando origem a um
poliedro que contém o poliedro do problema, é chamada de re/azação do
problema, justamente pelo fato de suas restrições serem mais fracas, isto é,
por serem satisfeitas não apenas por pontos do problema, mas eventualmente
também por pontos inviáveis.

2.3 Restrições de eliminação de subcircuitos
E fácil imaginar pontos em /%' que não estão em PC'V(n). A Figura 2.3 dá.
um exemplo de uma solução que corresponde a um ponto de Po8 que não é
um circuito hamiltoniano.
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Figura 2.2: Neste exemplo, o valor ótimo do PCV é 512, enquanto o vértice
ótimo de /%' apresenta. valor da função objetivo de 510,4.
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Figura Ponto de Pos que não está em PC'V(8)
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Observerllos que sc r representa. um circuito llamiltoniaiio C', eritào pala
qua.lquci' slil)conjunto próprio I't/ de \', I't/ # ü. existem pelo menos duas
a.Festas em C' l)eitet)contes ao corte ó(T't/), isto é, ]: tem que satisfazem

z(Ó(W)) 2 2

Note que, iio exemplo, temos que z(ó({1, 2, 8})) = 0.
Essas vesti'ições são chamadas resírãçõcs dc c/izrzi7tação de suZlcirc aios

OI)scrvemos que essas restrições podem também ser escritas da. seguinte
forma, supondo (lue 1: C P(r:

-;(-E(n')) $ 1w i,
pa.ra to(]o 14/, ç) C ['t/ C v'

(2.3)

Proposição 2.1 Sela z C Pon

z(-E(H/)) .É lt't/l - 7'

En ão z(ó(W)) ? 2r se c sorne7zíe sc

Prova De fato, se # C /I', então

:: «(6(«))
uCW,''

Observemos que a somatório acima. conta duas vezes as a.lestas internas
a I'r e uma. vez as a.restos pertencentes a.o corte de l,V', ou sela,

E «(õ(«)) 2:«(E(U/)) + :«(Õ(W)) (2.4)

Logo,

«(Õ(m'')) - z(E(W))),
de onde segue o resultado.

a

Definimos ente.o um novo poliedro, F'Í' correspondendo aos pontos de P(r
que satisfazem as restrições do tipo 2.3

De posse dessas i'estrições, conseguimos estai)falecer uma. nova formulação
do PCv:
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Teorema 2.2 ürll. uefr)r ? C li' é ?zma se/üç(iri do PC'\'/ corra ucír)7' dc dis-
t.anciã d sobre o gra/o com.})leio G = 1.v,E) sc e soTíteTtle sc ] Tn.in.imi:a
}.,.ÇEd.=. catre os T)orlas {nte{.ros de P{' , i.e. sc c saiu.e7t.te sc a: é colação dt'

minimize }:.cz d.z.
s«jeito a «(ó(«)) = 2,

«(z(11/)) $ 1u/
«. c {o,l},

pala todo u C v,
[, para. todo ]'t/, ç] C ]']/ C v,

pala. to(]o e € E.

Prova: E claro que se z representa um circuito ha.miltoniano, ente.o a;
satisfaz as i'estrições do teorema.

Vamos supor' agoi'a que z satisfaz a.s restrições a.cima. e mostrei que :z
representa um circuito llamiltoniaiio. Para tanto, vamos escolliei' um vértice
z;o qualquer de v e construir uma trilha usando arestas do grifo G',: (veja
definiçã.o na. Seção 0.2). Como z obedece à. primeira. restrição, ao atingir um
vértice ainda não visitado, existe sempre uma segunda aresta não utilizada,
com a qual podemos aumentar a nossa. trilha. Prosseguindo dessa forma.,
construímos uma trilha até atingir novamente uma vérticejá. visitado F. Ob-
servamos que F = oo, caso contrário teríamos um vértice de grau três em G,,
o que contradiz a primeira restrição. Se, então, oo é atingido sem que todos
os vértices de v' tenham sido visitados, temos que, pala o conjunto 14/ dos
vértices visitados, vale que z(-E(W)) = IWI, o que viola uma restrição do
segundo tipo. Assim, devemos ter visitado todos os vértices de y antes ao
atingir t;o, o que significa que z representa um circuito hamiltoniai)o.

D

Esse teorema gera.lhe que, usando as restrições dc eliminaçã.o de subcir-
cuitos juntamente com a restrição de integralidade z. C {0, 1} e a restrições
do tipo 2.2, conseguimos uma. caracterização de .S. Em outras palavras, te.
mos que os elementos de .S correspondem exatamente a.os pontos inteiros de

No entanto, existem dois problemas que impedem a utilização dessa. for-
mulação pelo algoritmo simplex. Um deles é que o simplex não aceita res-
trições de integralidade como a de z. C {0, 1 }, isto é, a formulaçã.o acima não
corresponde a. um problema de programação linea.r. A outra. é que existe um
número exponencial de restrições do tipo(2.3) e isso inviabiliza na prática que
se monte um progra-ma linea.r com todas elas, como entrada. para o simplex.
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2

l z. = l

z. = 0, 5

8

Figtiia 2.4: Ponto fracionário de /l3s que não está em .P.

A estratégia usada por Dantzig, Fulkerson e Johnson
fieira. de método de plano de corte foi a seguinte:

urrla.versão pto

1. h'lente o programa linear com as restrições do tipo (2.1) e (2.2)

2. Resolva o programa linear (i.e. aplique o método simplex)

3. Se houver 14'', çi C H/ C v, tal que a respectiva restrição de eliminação
de subcircuitos está. violada, adicione tal restrição a.o programa linda.i
e volte para 2.

Observemos que restrições de eliminação de subcircuitos podem estar
violadas não apenas por soluções inteiras como na Figura 2.3, mas também
por soluções fracionárias como na Figura 2.4, onde temos que #(-Ei1,2,8}) =
2, 5, violando z(-E({1, 2,8})) $ 2.

Os autores relatam que obtiveram 24 restrições de eliminação de subcíl-
cuitos, adicionadas ao programa linear conforme o método descrito. Após
isso, rlo enta.nto, o simplex devolveu uma solução fracionária (veja. Figura
2.5), para a qual os autores não conseguiram encontrar nenhuma restrição
de eliminação de subcircuitos violada. De fato, nenhuma restrição desse tipo
está violada. O leitor poderá verifica.r que, para- qualquer corte ó(H/) que
tomar no grifo da. Figura, a restrição z(õ(W)) ? 2 estará satisfeita.

Os autores só conseguiram prosseguir graças à ajuda de 1. Glickberg da
Band Corporation, que apontou restrições válidas para o poliedro do PCV
que estavam violadas pela solução obtida« Com a introdução de duas dessas
restrições, os autores obtiveram finalmente a solução do PCV de 49 cidades
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Figura 2.5: Soluça.o fracionária. que não viola nenhuma restrição de eli
minação de subcircuitos.
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Figura 2.6
zig et a/.

Restrição pente violada pela solução fracionária obtida por Dana

A restrição

a(-E(#)) + ;«(-E(T])) + ;«(E(T2))+ z(-E(Ts)) $ 19, (2.5)
onde

H - {10, 11, 12, 24,25},

Ti = {9, 10},

T2 ' {24,25,26,27} e

& - {11, 12, . . . ,23}

é uma restrição válida, que não está satisfeita por essa solução (veja Figura
2.6). Essa. restrição é do tipo pente e será apresentada adiante. na Seçã.o 2.7
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2.4 A,métodos de planos-de-corte
O procedimento citado l)elos três autores foi uma. das versões pioneiras da-
quilo que passou a sei chama.do de método de planos-de-coito. Esse nome
decorre do fato de que cada. restrição violada que é introduzida é tim hiper-
plano de 11" que reduz ("corta") o poliedro do programa lincai com o (dual o
simplex trai)alba. Esse piocedimeiito pode sei descrito de uma forma. mais
geral do seguinte modo:

Procedimento 2.3 ivóío(/o (/c F'/a nos-de-(7oríe

CoTtsidcreírtos ILln pT'oblema de otimização de uma .fulLção liTtea.r sobre ulíl
poli-GATO P c\tios é.t.i.ccs cora'espondelit às sotzções do ln'obleTít.ü.

/

q

3.

A/lente ulrl prograTr a !tlleal' tntctal com restriçocs ualtdas T)arn P.

[tesotua o prograrn. \iTtear obtendo um.u sotKçã,o ã

Se ã5 l)ertence (l P, l)al'e. Se l\üo, tTttro(IKZ(i il.o pl'ogl'(nna Itnea.I' ILíllu o\l
mais restrições pálidas para P violadas 7)or 3 e noite 73ara 2.

A Figura 2.7 ilustra duas iterações desse método. Note que cada. corte
separa o poliedro do problema do poliedro relaxada, e que os dois cortes in-
troduzidos não são suficientes para a. obtenção da solução ótima do problema.

2.5 Geração automática de restrições viola.
das

Para resolver as instância do PCV consideradas, os a.utores nã.o fizeram uso
do computador para- procurar as restrições válidas violadas. Na resolução de
instâncias maiores ])odeiia sei difícil "enxergar" essas restrições. Assim, o
próximo passo natural pala o aprimoramento do método usado pelos autores
é o de escrever um algoritmo que gere automaticamente essas restrições pelo
computador. Esse algoritmo deve resolver o seguinte problema:

Problema 2.4 Praz)/em.a da Separação.' Dado lzm pa/ácaro P e ?lni pí;n/,a
ii q P, obtent\n \Lmn restrição al 'Ê b á\idn paro P (]tle não é sutislei.ta pol
l
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Figura 2.7: Duas iterações de um método de planos-de-corte (os pontos
ótimos de cada um dos poliedros estão indicados com um círculo)
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Em 1958, Gomorl' obteve uma solução desse })roblema pala o caso em
qttc = é urlla. solução do programa. linear, como ocorre iio método de plano de
corte. O autor definiu, eill omory (1958), uma classe de restrições, cllamadas
coz/es de G'07ri.ozy, (lue podem ser geradas por um algoritrno. Além disso, ele
mostrou que o método cle planos-de-corte utilizaitdo essa classe de restrições
obtinha., após um número finito de passos, a solução do problema. Seu le-
stilta.do podia. sel aplicado ao PCv, bem como a qualquer outro prol)lema
abordado (la illesma forma. via. programação linear.

Esse algoritmo, que prometia. torna.r tra.dáveis problemas difíceis como
o PCV, revelotl-se, iio crttanto, ineficiente na prática. Isso se deu porque
os cores que pi'ecisavam ser gerados pelo algoritmo aT)resentavam íiúmeros
fra.cionários que necessita.vam de muita memória para serem representados,
(le modo(lue a. memória lisa.da simplesmente "explodia". Apesar da garantia
teórica. apresentada de (ltie o algoritmo obteria a solução, íienhuma garantia
era. oferecida quallto ao limite de memória. e de tempo necessários.

Um resultado importa.nte de Giótscliel, Lovász c Schrijver (1981) mostra.
que a comi)lexidade (le iim problema. de otimização é a mesma do problema.
da separação correspondente. Isso nos dá poucas esperanças de encontrar um
algoritmo polinomial para. separaçã.o de problemas NP-completos (a menos
que P=NP).

2.6 Qualidade dos cortes
A diâculdade prática encontrada na utilização dos cortes de Gomory fez com
que os pesquisadores passassem a. se preocupar com a "qualidade" das res-
trições a serem geladas, isto é, com a sua capacidade de fazer com que o
método de planos-de-corte atinja. a solução em menor tempo possível.

Um indica.dor de qualidade da restrição seria o de saber se o respectivo
plano de corte "toca" o poliedro do problema (i.e. se é uma restrição suporte)
e, melhor ainda, se "toca" o poliedro em um número máximo de vértices (i.e.
se a restriçã.o define uma faceta do poliedro veja Teorema 0.4). Na Figura
2.8 a soluça.o do poliedro relaxada é separada por 3 cortes. O primeiro nào
toca. o poliedrol o segundo toca, correspondendo a uma inequação suportei e
o terceiro define uma faceta.

Observou-se então (lue os cortes de Gomory em geral não definem facetas
e nem mesmo "tocam" o poliedio, isto é, nem mesmo são inequações suporte
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Figura 2.8: Cortes de diferentes qualidades

No entanto, é natural esperai que os planos-cle-corte definindo facetas sejam
os de melhor qualidade. Uma indicação nesse sentido está no fato de (ltie unia
descriçã.o de um poliedro é não-redundante se e somente se ela. é composta
por restrições definindo facetas (Teorema 0.5).

Um novo problema de separação passou ente.o a ser estudado.

Problema 2.5 /dení7#cação de /acesas. l)adro um pa/ãed7'a P c m poízío
E Í P, obtenha zrríla restrição a,= 'Ê b de$n,indo fcLceta em P q\Le n,ão é

satisfeita por t

Esse problema. foi estudado por ]<arp e Papadimitriou (1982). Revelou-
se, assim como o anterior (2.4), intratável na. prática. Por esse motivo, os
pesquisadores passaram a. tentar resolver um problema. mais restrito:

Problema 2.6 /dentiWcação de /acesas de uma Geria c/assar Z)ado ?zrrl po/c-
edro P, lma, classe L de facetas de P e um ponto E g P, opte\ha, se e=i,sair
\Lma. restrição alr $: b da clo,sse [ em P que nã,o é satisfeita por E

Tomando esse problema como subrotina de problemas difíceis, então,
quanto maior o número de classes de facetas conhecidas e quanto melhor
o algoritmo resolvendo o problema, melhor seria funcionamento do algoritmo
de plano-de-corte. Iniciou-se, então, um grande esforço de pesquisa direcio-
nada ao estudo de facetas de poliedros relacionados com problemas difíceis e
de algoritmos para. a identificação dessas facetas.

2.7 Facetas do PCV
O poliedio do PCV é prova.velmente o que mais foi estudado até hoje. Um
número grande de classes de facetas foi encontrado. Mostrou-se também
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que as icstrições de eliminaçã.o de sul)circuitos(2.3). utilizadas l)elos autores
Dantzig, Fu]kersoii e .]ohnson, constitui uma. classe (le fa.cetas. ,\ Tabela 2.1
apresenta outras classes de facetas descobertas.

Tabela 2.1 Classes de facetas do PCV

Os autores das três primeiras classes de incquações dão mostrara.m que
ela.s definem facetas do PCV. Esta. prova. está em Grótscliel e Padberg (1979)

Para. cada. uma dessa.s classes de facetas, diversos algoritmos de identi-
ficação foram desenvolvidos. SÓ é conhecido algoritmo polinomial excito para
identificação de facetas da. primeira classe (veja próxima. seção). Para. as de-
mais classes são usados algoritmos heurísticos descritos em Padbeig e Hong
(1980), Clowder e Padberg (1980), Padberg e Ra.o (1982), Grõtschel e Hol-

land (1991), Padberg e Rinaldi(1990b) e Applegate eí a/. (1994) (a.s três
últimas referências trazem os algoritmos mais aprimora.dos)

Apresentamos agora as restrições de 2-emparelhamento.

Teorema 2.7 Para Zod. I'r Ç v e F' Ç ó(I'T/), « resí7'içã''

«(-E(w)) + '(-p) $ 1wl + l!?l
é válida para o PCV.

(2.6)

Prova: Vamos supor que z representa um circuito hamiltoniano
De (2.4), temos

«(-E(w)) li'rl-1l-:=--
Assim. como

a.no classe de facetas autor
11)54 restrições de elim. de stibcircuitos Da.ntzig e/. a/.
L965 restrições de 2-emparelhamento Edmonds
1973 i'estrições pente simples Chvátal
IF)79 restrições pente Grõtschel e Padberf!
1985 restrições de árvores de diques Giótschel e Pullevblallk
1988 ..p.:t r; r,\.-. ,l. ..t ..l , Fleischmann
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«(f') $ mi«{lf'l, zló(I'T'))}

segue que

«(E( I'r)) + «(-F) <
wl - !(!Ç!»+ mi-ljf'l, «(ó(w))}

'" * «:«. , - dW,a#,
', *LW]<

n

O Teorema 2.9, apresentado a seguir, generaliza o resultado desse teo-
rema. Optamos por apresentar essa demonstração, porque ela. expõe a. ideia
básica que está por trás dos dois teoremas, facilitando a compreensão da
demonstração do próximo.

Como vimos, as restrições de 2-emparelliamento se referem a um con-
junto I'r, chamado caZ,o, e a arestas de ó(H/), que chamamos dentes. A
generalização de Chváta1 (1973) consistiu cm considerar dentes de maior ta-
manho (não apenas de dois vértices), tendo ainda um vértice em comum com
o cabo. Na restrição podemos ter, então, um clique com número variado de
vértices, ao invés de uma aresta. que é um clique de dois vértices. Essa
restrição passou a. ser chamada de restrição de pe7zíe simp/es.

Já para as restrições pente gerais, admite-se que os dentes interceptem
o cabo em mais de um vértice. Essa. generalização é devida. a Grõtschel e
Padberg (1979). Na Figura 2.6 apresentamos uma restrição desse tipo.

As restrições de á.rvores de clique trazem a novidade que vários cabos
passam a existir em vez de somente um. Assim como os dentes, os cabos não
se interceptam, mas agora um dente pode interceptar mais do que um cabo.
A Figura 2.9 ilustra essas generalizações das restrições de 2-emparelhamento.

Definimos árvore de diques do seguinte modo:

Definição 2.8 Dado m gra/o como/eío G' de rz uéríices, lmíz (írzlol'e dc
cliqKes é um sxbgrafo cone:co de G correspondendo u uma folião de cliqles
q'ue apresentam ns seguintes propriedades:
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w, e
e

e e

Figura 2.9: A: 2-emparelhamento B: comb simples C: cornb D: árvore de
diques

/

g

9.

#.

D

Pata cada cli(lue, scll conjunto de vértices é llm cctbo ou um dente
Os cabos TtâO se interceptam.

Os dentes não se interceptam,

Cada dente teta no mínimo um vértice não peTtenceltdo Q nenlulm cabo

A remoção de um clique que interce])ta dois íiutros diques desconecla
o slbgrafo.

As restrições de á.rvores de clique são as seguintes:

Teorema 2.9 Duma um.a árvore de cliqttes (!eltnida pelos cabos HX
pelos dentes T\ , . . . .T:, Q restrição

H.c
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E«(-E(WÜ+E«WHD Ei l+EOtl * -l;l{=1 ' .7:;l i:=1 .j=1 i'"'i
(2.7)

onde tj reT)resenl,a o número dc cubos int.ercepl,nãos T)elo coTljlLTLt.o Tj, é válida
para r9 PC'r.

Prova: Seja z um vetou representando urn circuito hamiltoniano. Poi
simp[icida.de, (cada. uma á.ivore de c]ique C', estaremos (denotando o ]ado es-
querdo da respectiva restrição por e(z, C') e o direito por d(C).

Usaremos induçã.o no número de cabos. Se a. á.rvore de clique não tem ca-
l)os a. vesti'ição correspondente é urlla. iestriçào de elimirlaçâ.o de subcircuitos,
cuja. validade já. foi mostrada.

Vamos supor ente.o que o teorema. vale para. todas as árvores de cliqu(
com r cabos, e assumir que C' é uma árvore de clique composta por r + l
cabos. Seja # um cabo qualquer de C' e sejam 7'l, . . . , 71; os dentes de (.; que

interceptam H E fácil ver que, retirando as arestas em -E(H) \ UE::. -E(7t)
de C, obtemos A árvores de clique. Para i= 1, . . . ,k, seja. C'l a á.rvore que

contém T.. e se.ja s. o número de dentes nessa á.rvore. Observando que ca.da
conjunto T intercepta um cabo a mais em C' do que cm C{, e que El:L:i si - s
temos:

d(c') «i--* l;l--$1;-1

[;] * ]a;'']
[;] * [;]

d(c)

d(c')

d(c')
« * [â]

Examinemos agora o caso em que, para T C {Tt,.-.,Tk}, vale que
z(ó(-/7)n -E(T)) = 0. Seja D a árvore de clique em {C'l,... , C't} contendo 7'

e seja Zy a árvore de clique onde o clique do conjunto 7' é substituído pelo
clique do conju«to T\#. Obser-mos q--e .(z,D) = '(z,D')+z(.E(Tn//)),
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já que ;«(Z(rl) = -'(-E(r\#)+?(-E(rn -H)) , e qu. d(D) = d(o')+ j7'nxl.
Aplicando elltão a hipótese de indução pa.ra D' e a restrição de eliminação (le
subcircuito a Tn H. temos que a restrição elz, nl $ d(-D) não está satisfeita
com igualdade, isto é, e(z, D) $ d(D) -- l.

Seja t o «úmero 'l' dentes T em {T-,. . . ,n} tais q«e z(5(H)n-E(T)) = o.

Como z(ól/7)) ? X:--l temos, p'la Proposição 2.1, que z(.E(-/7)) $ -//1-- Íê?l
(na. demoristi'a.çã.o do Teorema 2.7 tínhamos o equivalente a k -- Z = z(f')).
Portanto,

.(«,c') )ll: e(«, C';) + «(E(H))
i=l

à.'«,';,.« [y]
''','râ] '-FT]

k

<

<

< d(c')

Q

Observemos que na restrição (2.5) apresentada na Figura 2.6 temos uma
restrição pente, já que existe apenas um cabo, mas não é pente simples, pois
os dentes o cabo em mais de um vértice. Temos assim r:: 1, tl :: t2:: {3:: l.
Com base no teorema que acabamos de mostrar, podemos assim facilmente
verificar que a restrição é de fato válida.

Para que, além de serem válidas, as restrições de á.rvoies de diques de-
finam facetas é necessário que o número dc dentes interceptando cada cabo
seja ímpar e maior do que 3. A prova. desse resultado está em Grõtschel e
Pulleyblaíl1< (1986).

As restrições de estrela também generalizam as restrições pente e conti-
nuam apresentando um único cabo. Os vértices dos dentes, no entanto, são
particionados em cú'cu/os e essa partição é levada em conta na formulação da
desigualdade. O enunciado dessas restrições e o resultado que apresenta
condições em que essas restrições definem facetas estão em Fleischmann
(1988).

As demonstra.ções de que as restrições de árvores de diques correspon-
dem a. facetas é bastante trabalhosa., mesmo para os seus casos particulares.
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Daremos aqui o resultado equivalent.e para as restrições de eliminação de
subcircuitos.

Existeill duas estratégias para. provar (lue um determinado tipo de res-
trição é faceta. Vamos supor que seja dada uma restrição az $ o' válida para
um poliedro P e queremos mostrar que ai $ a é define faceta. de P

A primeira estratégia. é conhecida como método d rezo. Baseia-se no item
3 do teor'ema. 0.4 e consiste em apresentar vetou'es afim-independentes per-
tencentes ao conjunto {z C P l a:« = a}.

A segunda, chamada. de máÍodo índáreío, baseia-se no item 4 do mesmo
teorema. e divide-se em duas partes. Na primeira, assumimos que existe uma
restriçã.o válida bz $ # ta.l que {z € P l az = a} Ç {z C P l bz = /3}.

Usando um sistema. de equações 4=z; = d conhecido para. P, determinamos À,
tal quc o vedor b' = b + À,4 tenha certas características especiais, como apõe
sentar coordenadas coincidindo com a.s de a. Na segunda parte, utilizando
propriedades conhecidas a respeito de pontos z de P satisfazendo aa; = o.
determinamos iterativamente os coeficientes de b' ainda desco«llecidos. Exi-
bindo dois velares /l ? 0 e À' tais que b' :: /za + À'.4, concluímos a prova.

Pa.ra as demonstrações não-triviais utiliza.-se em geral o método indireto.
A aplicação do método direto só é viável quando existe uma estrutura rela-
tivamente simples dos vetores compondo a faceta.

Teorema 2.10 .4s restrições de e/ímÍnação de SKócircKiíos r2.3) paz'a 2 $
W 5; n. -- 2 de#nem /acesas do po/cedro do PC'l/.

Prova: Esta demonstração é uma versão esmiuça.da da demonstração do
Teorema [[ em Grótsche] e Padberg (1985)

Vamos demonstrar o teorema pala rz ? 6 e 3 $ 1kt/ $ n -- 3. Os casos em
que n = 3,4 ou em que IW/ = 2 ou IW = n -- 2 podem ser resolvidos por
inspeção. Por simplicidade, vamos supor que I'T/ = {1,. . . ,k}. Representa
mos a restrição z(-E(W)) $ U/l -- l por ar $ o e denotamos por Áz = 2 o
conjunto das restrições 2.2, onde 2 é o vetou de n entradas valendo 2.

Utilizaremos o método indireto, aplicando o item 4 do teorema 0.4. Para.
tanto, vamos supor que bz $ # é uma restrição válida que satisfaz {z C
PC'V(n) 1 «« = a} Ç {# C PC'l'(n) l b:« = #} e mostrar q- exist.m
p 2 0, À' C R", tais que b = pa + À'.4.

Consideremos o conjunto de arestas f' := {jl,í) li = 2,...,nlU{(2,3)}.
E fácil observar que a matriz ,4P, correspondente às colunas clãs arestas em
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F', é não-singular. Tomando-se À' C R" tal que À}. = (aF -- Z,r)ÁF' e À: = 0
para e C -E \ /', temos que b' = b + À'..4 satisfaz b; = a., para e em /'
Lembrando que a é o vetor de incidência de -E(T4/), temos que

ói; = 1 (= «-;),

ói; (
b;.

Tomando/i' :=/J+ À'2, temos que bz = a se e somente se b'z = #'
Iniciamos com o estudo dos coeficientes de b' correspondentes às arestas

de E(H/) ainda. não determinados. Seja .j C {4,. . . ,k}, e tomemos um ca
minto C'l passando pelos vérticesÍ4,...,J l,.j+ l,...,k}, um caminho
C'2 passa.ndo por {Ã; + l, . . . ,n}, e C'; o ca.minllo reverso de C'2. Sejam ri o

circuito hamitoniano l-.j-C'l-3-2-C2-l e l-2 o circuito ha.miltoniano 1-3-0Í-.j-2-
C'2-l, onde C'{ denota o caminho inverso de ai (veja Figura 2.10 as linhas
grossas indicam arestas cujos coeficientes já haviam sido determinados e estão
sendo usados pala a obtenção de um novo). Então, os respectivos velares de
incidência X'' e X" satisfazem az $ a com igualdade já que possuem X; -- l
arestas de -E(W). Logo, satisfazem também bz $ # e b'z 5; Z)Í) com igualdade.
Isso Implica que 0 = bo -- bo = b/XI'i -- b/XI'2 = bl.Í + b23 -- b13 b2j = 1 -- b2j
Assim, b;.Í = 1, para .j C {4, . .. , k}.

u/ l \' \ u'' u/ l L'\w
lJ

c. c': C'2ã 3

T2

Figura 2.10: Determinando ól: para e C -E(H/)

De posse desse valores, podemos repetir essa operação para i de 3 a. É -- l.
O vértice { assume o papel que foi o do vértice 2 e o vértice 2 assume o papel
do 3. Para cada i, tomamos .J variando de i+ l a. k. Chega.mos assim a
q i t i i ;, f- ; n '

Ólj = ], 1 $ { < .j
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Em seguida, passamos ao estudo dos coeficientes (lc /)' correspondentes
às a.Festas de ó(14') ainda iiâo determiíiados. Seja então J C {Ã: + l, . . .,zz}
e consideremos un] caminho C3 passando poi {4,. . . ,À:}, um caminho (,'l
passa.lido por {X' + l,.. .,.J -- l,J + l,... ,n} e C.l o caminllo reverso de C'4

Sejam r3 o circuito hamitoniano l-C3-2-3-(1;4-j-l e r2 o circuito llamiltoniaiio
l-C3-2-.j-Cá-3-1(veja Figura 2.11). Como seus vetotes de incidência tambéill
apresentam X: -- l arestas em E(I't/), então eles também sa.tisfazem a = oe
b'z = ól). Obtemos 0 = b'N" -- Z)'À" = Z)23 + Z)ij b13 -- óllj = --óllj Aplica.ndo
essa opera-ção repetida.mente com i rlo papel de 2 va.Fiando de 3 a [ c ;'
(qualquer em {3, . . . , À:} diferente de í no pa.pel de 3 chegamos a

r'l.i = o, í c {i ,Ê}, .j c {Ê + i,. . . ,,,}

i't'' l v \ il/

J

(:42 3

}t/ l v \ }t'

Figura 2.11: Determinando ól para e C '5(H/)

Por último, vamos estudar os coeficientes de Z)' correspondentes às arestas
de -E(v\l'l/). Podemos mostrar que tais coeficientes correspondem a um único
valor '7. Vamos simplificar a notação escrevendo k' := É + l e fazer 1 := ÓÍ;,
Tomando J em {h',...,n}, um caminho C;S passa.ndo poi {2,...,Ã}, um
caminho Cc passando por {É',...,j -- l,.j+ l,...,n -- 1} e C'. o caminho
reverso de C'6 e considerando os circuitos 1-(7s-k'-7z-(7õ-J-] e ] -C's-A'-.j-C'É-n-l
(veja Figura 2.12), obtemos 0 = Z,lj + Z)l;,. -- bÍ;,j -- ói. = 0 +7 -- Z'l;.j 0, donde
b ,j = ,y. Aplicando a mesma. construção para. i percorrendo os valores de

{k+2, . . . ,n -- 1} no pa.pel de #'l fazendo A' assumir o papel de nl e variando,
para. cada i, j de í + l a zz, obtemos:

n

Ã' + l $ á < .j $ zz
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l.t,' v \ I'l- I't' ! \,' \ ['í

Figura. 2.12: Dcternlinando ól: para c € E(v \ 14/)

Te:no: e«tão ']«e Z,'« = «(-E(1'1/)) + 'r«:(E(v \ I't/)). Co,«o «X'' = a e«tào

b'X'- = ól,. Assim, Z,Í, = lt4/l -- l +y(IX/l -- lt4/l -- 1). vamos tomai /. = 1 +'r,
ÀI' = --7/2, T)ara. ;:: 1,..., 1(: e ÀÍ' = "y/2, pala í - A: + l,...,71, e mostrar
que

b' = /la + À".4

vale. Para talho, notemos que para cada a.resta e, a. coluna. .4. apresenta ape-
ílas duas entradas não-nulas (va.lendo 1), correspondendo aos dois extremos da.
desta« DaíDe temos que para e C E(U/), a. = 1 e À"Á. = --'y/2--7/2 = --71
para e C '5(14/), a. = 0, À".4. = 'r/2 -- '/2 = 0; e para e C -E(l/ \ l,T/), a. = 0,

X'' A. = «{1'z -+-íl'z = O.
Precisamos mostrar ainda que p ? 0. Como supusemos li4/ > 3 e n 2 6

podemos tomar um circuito hamiltoniano r tal que X'(.5(W)) = 4. Temos
ent.ão q«e X'(E(W)) = IW -- 2 e À''(E(v \ I'r)) = it/ \ U/l -- 2, de modo
que b'X' = IU/ 2 +y(it/\ t4/l 2). Como b'z $ bÍ) é uma restrição válida,
temos também que b'À'' .g IU/ -- l +7( \'' \ t4/l -- 1). Assim, 0 = b'X' -- b'X' $

Finalmente,
1+ 7 P

b- b'+ À'H P« + À".4 + .X'.4 + ,X").'l,

como queriamos
D

Observamos que foi ilecessá.rio exibir um grande número de circuitos ha-
miltonia.nos, o que dá. uma indicação de que o método indireto é, de cei'ta
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forma, semelhante ao método direto. De fato, só foi possível determinam os
coeílcientes de b porque conseguimos obter vetoies de incidência de circuitos
ha.miltonianos afim-independentes. Ocorre, todavia, que exibir os coehcien-
tes de b obtidos é mais simples do que mostram a. independência afim desses
vetores.

Goemans (1995) aponta que as diversas classes de facetas do PCV têm
(dualidades distintas. No artigo, o autor mostra. que o aumento do limitante
inferior usando tipos diferentes de inequações difere entre a.s diversas facetas.

2.8 Identificação de restrições de eliminação
de subcircuitos

AI)ordaremos nessa. seção as pesquisas realizadas com relação à classe de
facetas de restrições de eliminação de subcircuitos. Essa.s pesquisas oferecem
uma visão dos esforços realizados para. o aprimoiamento dos algoritmos de
planos-de-corte pala o PCV

O problema é então o seguinte:

Problema 2.11 r/denÍiWcaçâo de restrições de e/áminação de subcirc?liÍosJ
Z[)ado z C Pon, obíerz/ta, se /}ouuer, 76m 07z n7za s c07Ü?ln.íos H/, Ç] # M/ C v,
tais que as respecLiuas restrições do tipo (2.3) estejam violadas.

Como vimos na Proposição 2.1, quando z C -rT a restriçã.o (2.3) está
violada para um conjunto W Ç v, se e somente se #(â(W)) < 2. Desta
forma, podemos resolver o nosso problema com um algoiitmo que obtenha,
iio giafo com capacidades (G, z), um corte de capacidade mínima (veja Seção
0.2). Clomor}, e Hu (1961) desenvolveram um algoritmo para esse problema.
que apresenta complexidade de tempo polinomial, ma.s que requer o cálculo
de lvl -- l (s,t)-cortes de ca.pacidade mínima em (G,#). Esses cortes pod-
em ser obtidos em tempo próximo a O(n') usando um algoritmo de fluxo
máximo. Assim, torna.-se muito caro executar diversas vezes esse algoritmo
de separação. Crowder e Padberg (1980) propuseram, então, alterações ao
algoritmo para. tolná-lo mais rápido, eleborando um procedimento que se
baseia na operação de contrição de arestas.

Definição 2.12 1)adro um gra/o com capacidades (G,z) a operação dc con
LI'a.çiLo de lma CLrest.n e u) de G é de$nidü pelos seguintes passos:
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Passo 1: Subst,itua os vértices u e u T)or 11111. Tinto vértice u'
Passo o: TT'oqltc cada })ar de arestas (.-u,to'l, l.u,to) T)or l nta ltlltca nrest,a

l«', .«) . /aç« «.,«,:= ',.,,,+ .,.,.
P«.o 3., ,4s d.m«i' ««.Z« (u,') ' («,Z) sã. s«Z,.tàl«í'Í", "'P«Z'"-

m',:íe, p.« (u', ') ' (u', t).

C) grüÍo obtido é denotam,o por Gje e as Rodas capacidades por =je, dc
modo q\te tem.os Klll nodo gl'aÍo cone capacidades ÇGje.=je). Dizelítos qlte
« ««sl«(u', :«) d'(G'/','/e) induz «' ««.t«(u,«,) '(«,«,) d.(G,z); q«c
««.l« («', ') ' (u', Z) d' (G/',«/.) á«d-',« ".p«Z:-m'«Ze «s «,'«í« (u, .)

.(u,t) d'(G',,),' ' q«. «s d.m«is ««.í«(',Z) d'(G/',#/.), «m .,t # «',
i,ndvzem as aT'estas (s,t) de (G,=). Dizemos também, por e=teTtsão, qlte um
cona'auto lsX dc a,Testas (te t(Jje,=je) tn,d\tz 'um conjunto lula de arestas dc
l.G,=), se Ez col'rcs])OTt.de ao conju7Lt.o das arestas indltzidas pelas arestas dc

Procedimento 2.13 Entrada: Gr.z/o ((7,z) = (\6 -E, z).

JQÇQ L. I tOdO '\l Ç v;
/aç.(G', «'):=(}'', .E', «'):=(y. E,«),
en,qu,auto ÇG,=) tem arestas de capaci,da.de Tnaior oz igva\ a l jaçn

seja e := 1.u,u) lama aresta de capacidade maior ou igual a l;
crie u' e /aça -L., := L. U .L.
faça ÇG' . =' ) '.= ÇG' 1..=' 14;
se z(ó(u')) < 2

gltarde L«. ; /* restrição de eliminação de subcircltito violada
se ll/'l > 1 então

CLlllique o atgoritmo GomorU-Hu Q ÇG' . =' )l

y

A ídéia por trás desse procedimento está no fato de que a. contrição de
arestas com capacidade maior ou igual a l tende a. reduzir bastante o tamanho
do grato, tornando a busca. de um corte mínimo mais rápida. Além disso,
essa operação preserva propriedades do grato, permitindo que o corte mínimo
clo grifo contraído corresponda a um corte mínimo do grato não contraído.
Mostraremos a. seguir essas idéias.

Definição 2.14 Z)ado ?lm gr(!/o com capacidades (G, z), dizem.os qlie uma
aresta e de G pode ser contraída se ezísíe lzrl corte mílzím. em (G/e,z/e)
q?le induz; xm. coríc mz'nÍm.o em (G, z).
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'l:eorema 2.15 0 Procedimetl.t.o 2.13 t'esotue o })T'ol)leTnu da idcnt.{.$caçâo d(
I'cstriçõcs dc clilninaçã-o de sltbcilclti.tos

Prova: Os fatos abaixo garantem que unl corte de ca.pacidade mínima. é
obtido sempre que tal corte de capacida.de menor do que 2 existir. O teorema
segue elitâo da Proposição 2.1. Tomamos os vértices u, p e ?z' tais como ria
definição de contrição.

Fato 2.16 Da(/o urn gra/o corra capacidades (G',z), ?zma a.rcsía e de (7 pode
sel' coTttT'arda se existe tLm corte dc capacidade mínima qltc n.ão contém e.

Prova: Basta. ol)serva.r que se f' é um conjunto de arestas de (G/e, z/c)
e r'' é o conjunto de arestas de (G,:«) irlduzido poi r'. então z(F') = :«(F'') c
se /' é «-n co-'te de (G/., z/.), -tão r'' é um co-'te de (G, z).

Fato 2.17 Dado llm grato com capacidades (.G,=) qlte ralis.fa

z(.5(u)) .$ 2, paz'a [odr9 u C v l2.8)

e lmu aresta de G tal qze =. Z \, temos qKe tule.=14 taTítbém satisja
(2.8}

Prova: Considerando z' = z/e, então temos que ;«'(.5(u')) = :«(-5(u)) --

z.+:«(ó(u))--a. $ 2-- 1+2-- ] = 2. Para os outros vértices o de(6'/c,z/e),
a igualdade z'(u) = z(u) vale como consequência direta da definição.

Fato 2.18 Dado um grelo cota capacidades (G,=) que satis.faz (2.8), se e =
l.u,u) Jor uma aresta de G tal que =. Z 1-, então e pode ser contraída.

Prova: Consideremos I'r Ç V tal que ó(H/) seja um corte mínimo de
(G, #) contendo e. Digamos que u C 14/. Temos então que

«(Ó(H' «)) z(Ó(14/)) + z(lu : l,t' «l) «(l« : \' wl)

Como . C 1« : v - U/l, ó(u) = lu : H/ - ul + lu : v - t4/l, z. ? l e
«(ó(u)) $ 2, e-.tão z(lu : 14/ ul) $ 1 e :«(lu : v -- WI) ? 1, do«de se seg«e

q--e «(õ(I'T/ «)) $ «(õ(14')).
Assim .5(1'1/ ?1) também é um corte mínimo, e então, pelo Fato 2.16, a

aresta e pode ser contraída.
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Isso conclui a demonstração do Teorema 2.15
D

Eliminando-se a. cala.made, feita 1)0 final, ao algoritmo de Gomory-Hu,
esse procedimento torna-se muito rá.pião e consegue obt.er em muitos casos
restrições violadas. Em contrapartida, deixa. de ser excito. Segundo Padberg
e Rinaldi(1990b), iio entanto, experimentos computaciona.is indicam (lue a
resoluçã.o exa.ta do problema. da identificação das restrições de eliminação de
subcircuitos melhora a convergência do algoiitmo que resolve o PCV. Para
grandes instâncias, rio entanto, o grifo (G',2') obtido após o término das
contrações ainda é grande demais para poder sei tratado eficientemente pelo
algoritíno Gomory-Hu.

Em vista disso, esses dois a.utores propuseram um novo procedimento que,
segundo eles, ocasionou uma "dramática" i'cduçã.o do número de computações
de (s,Z)-cortes. Esse procedimento baseia-se nas proposições a.baixo, que
fornecem novas condições para que uma aresta possa. ser contraída.

Proposição 2.19 Seja (G, z) um gra/o com capacidades não-negatíuas e e
(u,«) «m« ««sl" q""/q"" G'. Se «{.í. y ç .N(«)n /v(«) t«/ q«.

Í«) a(ó(u)) 5; 2«(l« : U/ + «l) P«« Í.d. W Ç y .«
ÍZ,J z(ó(u)) $ 2z(l« : 14/ + ul) pa« íod. W Ç y,

então ou uln dos cortes 6Çu) ou 6(.D) e UTn corte de capacidade TnZntlrla oti {l
aresta e pode scr contraída.

Prova: Se e não pertence a nenhum corte de capacidade mínima, então e
pode ser contraída. Vamos admitir, então, que existe um corte de capacida.de
mí«im., .5(t/) co«te«do e, co-n u C U

Vamos supor que a condição (a) é satisfeita. Se Z-/ = {u}, ó(u) é um corte
de capacidade mínima, e não há nada a ser mostrado. Caso contrário, temos
que para X :- U \ {u}, ó(À') define um corte. Seja 14/ := y n (y \ U). De

lu : I't,' + «l Ç lu : v \ UI,

lu : À'l u lu : u/ + «l Ç ó(«),

1« : xl n l« : 14' + «l

(veja. a Figura 2.13) e da rtã.o-nega.tividade das ca})acidades segue-se qtic
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z(lu : v \ t/l) ? :«(1«: 14/+ «1) e

«([« À'l) $ «(ó(u)) - «(l« : I'T/ + «l)

Assim, temos

«(ó(À')) u))-«(l«: v\ul)+z(lu:xl)
$ :«(Ó(U)) - '(lu: I'l/+ «l)+:«(Ó(«)) - «(1«: 14/+«1)
$ «(ó(u)),

o que significa que ó(X), também é um corte de capacidade mínima. Se é a
condição (b) qtic vale, a prova é a mesma, com u e u trocando os papéis.

D

X \

\

\

\

\

\

\

\ l

\ l
\

U

y

Figura 2.13: Representaçã.o dos conjuntos }', W e À', de e = (u,o) e dos
cortes 1« : XI e 1« : t4'l.

Para z C Pl;:, as arestas de capacida.de maior ou igual a l satisfazem as
condições da. Proposição 2.19. Portanto o Procedimento 2.13 consiste em
um caso especial da aplicabilida.de da proposição. A seguir, a definição e a
proposição abaixo nos fornecem novas condições para a contrição de arestas.
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Proposição 2.20 Dada ?/ma aresta (zz,o) C E c l/rn corre ó((/) ern G nãa
«nZend. (?/, «), se

«(",")+ }: mi«{«(u,«,),*(«,w)} ?«(Ó(t/)),
u,CN( u)n /V ( u )

e7ttão a aresta l.u,ll'l pode scr contraída

Prova: Se .5(À') é um corte contendo e, então para cada. vértice to dc
/V(«) n 7v(«), o-:(u,«;) o«(«,'«) está em õ(X). E«tão,

«(Ó(.X)) ? z(u,«)+ }l: -ninfa(u,«),«(«,«,)}
«, € /V ( u)nN( u )

Assim, como :«(ó(U)) $ z(ó(X)), tem que lia«r em G um corte de capa-
cidade mínima não contendo e.

0

O procedimento de identificação de restrições de eliminação de subcircui
tos desenvolvido pelos autores é o seguinte:

Procedimento 2.21 En Fada. Gra/o (G',#) ( U. E, «)

faça L« '.-- U, pata tOdO U Ç: V;

/aç«(G',«'):(}'',-E',«') :=(V.-E,«),'
erzq anta IV'l > 1 /aça

se existe e satisfazendo as condições das Proposições 2.19 e 2.20 então
esco11ta uma tal aresta e -- (u,D)l

escolha uma aresta e -- l.u,u) qualqlter;

«/c«/. . («,«)-«,le .Z. c«p. má«. IU : v'
se #(ó(t/)) < 2

guarde U; /+restrição de eliminação de subcitcuito violada +/
crie u' e /aça l,., := .L. U .L.,
faça ÇG' , =' ) := ÇG' l..=' IÜ;
sc :(ó(u')) < 2

guarde L..l /+restrição de elimina,ção de SKbcircuito uiolctdn +/

t/l,'
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'Eeorelba 2.22 0 Procedimento 2.21 resolve o 7)robleTna da separação d(
TcsLr{.ções dc e11-minação de subc{.T'cultos.

Prova: Como no Teorema 2.15, basta mostrar que um coice de capaci-
dade mínima com capacidade menor do que 2 é obtido sempre que ta.l corte
existia'. Para. garantir que, no decorrer do algoritmo, as coildiç.ões tias Pro-
posições 2.19 e 2.20 estão satisfeitas para o grato (G",z'), l)asma. observei
que

Fato 2.23 Dado lzrrl g?'a/o corri capacidades 7}ão-negaZáuas (G, #) c TIrIta. ares
La qualquer e de (], ÇG'je.='le) Lambe'nt e 'lula. grelo comi\ capacidades não.
negativas.

Para corlcluir a justificativa clo procedimento de contração de atesta.s falta
ainda observar que a. contraçã.o da aresta escolhida ao a.caso nã.o impede que
o coíbe mínimo seja obtido, que é o que garante o fato abaixo:

Fato 2.24 1)ado lzm grcE/o com capacidades (G',z), consideremos dois ué7'-

vices distintos u e u, e um (u,u)-corte de capacidade mínima 8(U). Então,
se existe no gT'ülo um corte él(.X) de capacidade menor do que a. de 61.U), ou
{u,«} Ç X .« {u,«} Ç V X

Pi'ova: Supondo o contrário, temos que ó(X) é um (ü,o)-corte, o que
contradiz a hipótese de minimalidade da. capacidade de ó(t/).

D

A verificação da existência de um conjunto y de tamanho arbitrário satis-
fazendo as condições da Proposição 2.19 é um problema NP-completo, como
está indica.do em Padberg e Rinaldi(1990b). Restringindo a busca para con
juntos y vazios ou com apenas ] elemento, o Procedimento 2.21 ainda tem
a mesma. complexidade de pior caso que o algoritmo de Gomory-Hu. Pad-
berg e Rinaldi testaram as condições da Proposição 2.19 para. conjuntos y
de cardinalidade não maior do que 2, afirmando que experimentos deveriam
ser realizados pa.ra- verificam se essa é de fato a. opção mais interessante.
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2.9 O método branch-and-cut

A inexistência de um algoritmo eficiente pa.I'a. a resolução do problema geral
dc identificação de fa.celas (2.5) nos deixa. sem garantias de que o a.lgoritmo
de plano-de-corte obtelllla solução ótima. Pode acontecer, por exemplo, que
o l)onto (devolvido pelo simplex não pertença ao })oliedro PC'vin.) e não
exista nenhuma fa.cela. dentre aquelas pa.ra. as quais dispomos de algoritmos de
identificação que separam o ponto do poliedrol oii ainda, que uma tal faceta.
exista, mas que os procedimentos hettrísticos disponíveis para. a respectiva.
classe de faceta.s não a encontrem.

Para garantir a obtenção de uma solução, o algoritmo de planos-de-corte
foi comi)inado com o algoritmo Zpzanc/t-and-óoK7zd, (late também ela utilizado
poi diversos a.utores para a i'esoluçã.o do PCV (desde Little, N'lurty, Sweeney,
l<arel (1963)), passando ente.o a. ser chamado de Z,zune/}-azia-cuf«

A idéia. é executa.r o algoritmo de planos-de-corte até um certo ponto.
Escolhemos em seguida. uma a.resta. e do grafo e passamos a busca.r separada-
mente(i) um circuito hamiltoniario de custo mínimo(lue utilize e(i.e. fixamos
z. = 1); e (ii) um circuito hamiltoniano de custo mínimo que nà.o utilize e
(i.e. fixamos #. = 0). Novamente aplicamos o algoritmo de planos-de-corte a

esses dois problemas, novos brazzc/tÍngs são eventualmente realizados, e assim
por diante. Cria-se dessa forma uma árvore binária, que chamamos árvore
de óra7zcAing, onde cada nó representa um problema. de programação linear
diferente, a.presentando um conjunto de variáveis fixadas em l ou 0.

O método branch-and-cut trabalha. com um limitante inferior e um limi-
tante superior do valor ótimo do problema«

Como já vimos, a soluça.o de um problema linear correspondente a. um
nó não representa em geral unia. solução viável para. o PCv. No entanto,
sabemos que, se existe uma solução ótima do problema compatível com as
variáveis fixadas naquele rló, ente.o o valor da função objetivo naquele nó é
menor ou igual ao valor ótimo do problema.

Dessa forma, podemos notar que, apesar do valor ótimo do problema
poder ser inferior ao valor da funçã.o objetivo de uma. certa. folha, ele não
pode ser inferior a.o valor da função objetivo de todas as folhas ao mesmo
tempo. Assim, o mínimo dentre os valores das funções objetivo das folhas da
á.rvore de Z)raízc/}árzg é utilizado como limita.nte inferior.

Poi outro lado, o valor da funçã.o objetivo de um nó cuja solução é um
ponto viá.vel do PCV oferece um limitante superior pai'a o valor ótimo do
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problema. O algoritmo guarda o menor desses valores, .juntamente com a
solução correspondente

Durante a execução do algoritmo, se o limita.nte inferior atingir o valor
do limitaíite superior, o algoritmo pára« A solução viável correspondente ao
limitante superior será uma solução ótima do prol)lema..

Além disso, quando dispõe de um limitarlte superior, o algoritmo é ca.paz
de elimina.r certos nós da á.rvore. Isso se dá., quando a função objetivo dc
um iló supera o valor do limitante superior, o que indica que o conjunto dos
valores fixados para as arestas, que deu origem àquele TIÓ, nã.o pode estar
nii«i n q.l .. ,;. Á+ ''n nU\ UV VUjRKÜU-

Dessa. forma, temos que a. obtenção de um limitarlte superior de boa qua-
lidade (i.e. próximo ao valor ótimo clo problema.) no início da. execução será.
lim dos principais fa.fores na determinação do tempo que o algoritmo vai levei
para. a. concluir a. otimização. Para esse flm, em vez de aguardei o apareci-
mento do primeiro ponto viável como solução de algum iió da árvore para
somente então inicializar o limitante superior, pode sei interessante executei
um método heurístico para a. resolução do problema, que nos fornecerá uma
solução viável e servirá para essa inicialização. A heurística pode utilizam

como entra.da o valor da solução da. relaxaçã.o linda.r aLudI, podendo, então,
sel' executado diversas vezes.

E interessa.nte notar que a justificativa da utilização de brancAíng não está
somente rla garantia da obtenção dc uma solução. Do ponto de vista prático,
pode ocorrer que, depois da inclusão de muitas restrições no programa liíiear,
o algoritmo de planos-de-corte não progrida mais. Ou seja, o valor da função
objetivo pode não a.umentar depois de algumas iterações ou esse aumento
pode ser muito pequeno. Nesse caso, pode ser preferível usar já o &ranc/}áng
mesmo que novas restrições violadas possam ainda ser obtidas. É isso que se
chama, na literatura, evitar o "tailing-off"

O método pode ser esquematizado da forma abaixo. Estamos denotando
por P(r, Eo, FI ) o programa. linear formado pelas restrições básica.s (2.1) e
(2.2) e pelas restrições do conjunto C, apresentando as variáveis pertencentes
a Eo Ç E fixadas em 0 e as variáveis pertencentes a r'i Ç E fixadas em l.

l (Opcional) Obtenha uma solução heurística z*

2. Faça. 7 {<o, o>}, z
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3 Se
7 7 = çó, pare. Caso contra.rio tome um par <Eo,.Fi> de 'r e faça

/'->.

4. R,esolva o programa linda.r P(Z:,Eo,/'l). Se o programa for inconsis
tente, vá para o passo 3. Caso contrário, seja = a solução ótima devol
vida.

5. Se existir z* e cF ? cz', vá. para o passo 3

6 Encontre uma ou mais restrições violadas por l

7. Se nenhuma for encontrada, vá para o passo 8. Caso contrário, a.dicione
a.s restrições a r e vá pai'a o passo 4.

8. Se E for inteiro, faça. z' E e vá. para o passo 3

9. (Opcional) Encontre uma solução heurística. â com base em F. Se nã.o
existir #* Oli se câ $ cz", faça z* := â.

[O. Tome uma aresta. e ta] que 0 < z. < 1. Faça. 'r

IEo, F] + e> e vá para o passo 3.
7 + <Eo + ., a> +

O nome branca-and-cul apareceu pela primeira vez em Padberg e Rinaldi
(1987). O método, no entanto, já havia sido utilizado em Grõtschel, Jünger
e Reinelt (1984) para. a resolução do Problema de Ordenação Linear.

2.10 Aspectos críticos do método branch-and.
cut

O método branch-and-cut tornou possível a resolução de grandes instâncias
do PCV, como veremos na próxima seção. Os autores que obtiveram esses
resultados apontaram diversos aspectos a serem observados que se revelaram
críticos para. o bom funcionamento do algoritmo.

Além de ser o problema que deu origem ao método branch-and-cut, o PCV
é também, até hoje, o problema para. o qual esse método foi mais aprimorado.
Por isso, o estudo de tais problemas pode ser bastante útil, também para. quem
deseja aplicar o método branca-and-cut a. outros problemas.

O principais aspectos críticos apontados são os seguintes:
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l O método /i.eurúíáco. Como vimos, um solução heurística. atingindo
valor próximo do ótimo diminui o tempo de execução do algoritmo. O
método de Lin e I'iernighan (1973) e suas variações são as opções mais
usadas, ainda. que seja necessário um tempo de execuçã.o significativo
para se obter boas soluções viáveis

2. .4/gorítmos de separação e$cíenfes. A eficiência aqui tem dois signifi-
ca.dos: os algoritmos devem ser rápidos c ao mesmo tempo devem ser
capazes dc encontrar, em boa parte das vezes, restrições violadas pelo
ponto devolvido pelo simplex.

3 Remoção e inserção de co/umas. Boa parte do tempo de execução do
algoritmo branch-and-cut é tomada pelo simplex ou seio equivalente.
Isso torna atraentes as técnicas existentes para se trabalhar somente
com algumas das colunas da matriz. O custo reduzido das variáveis
cujas colunas não estão sendo utilizadas indica se a função objetivo
pode ser melhorada. com a inserção daquela coluna. Vale notar que
inserir novas colunas quando algumas novas restrições foram incluídas
pode ser uma tarefa não trivial.

4 Remoção e inserção de /ínAas. Essa é uma outra técnica que visa
a dedução do tempo gasto pelo simplex. Após vários nós da. árvore
de branching serem otimizados, muitas das restrições obtidas por se
paração não estão mais ativas, ou seja, não estão mais tendo função de
restringir soluções. Isso pode ser medido pela variável de folga (s/acÊ
uaráaó/e), que é a diferença entre o lado direto e o lado esquerdo da
restrição. Removendo-se então as restrições inativas, o programa linear
diminui de tamanho e tende a ser resolvido mais rapidamente. Um cui-
dado deve ser tomado, já que uma restrição que não está aviva em um
n(5 da árvore pode estar atava em outro nó. Por isso, deve-se guardar as
restrições removidas em um reservatório, chamado de poo/ de restrições,
para. que, ao se mudar de nó, elas possam ser testadas e eventualmente
reinseridas no programa linear. As restrições ativas num nó pai são
fortes candidata.s a continuarem ativas num nó filho. Por isso pode ser
interessante guardar a informação de quais restrições estavam ativas ao
final do processamento de cada nó.

5. Esmo//ta de ?/m nó para processamento. O crescimento da árvore brazz

cAÍng pode depender da forma como são escolhidos os TIOS para o pro
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cessamento (passo 3 do algoritmo). A tática mais usada aqui é a de se
tomar o nó cuja função objetivo atinge o valor mais baixo. Espera-se
que assim a. á.rvore de óraitcAÍng cresça. o mínimo possível. Além disso,
tenta-se aumentar o limitante inferior do problema.

6 Esmo//}a de uma aresta para branching. A estratégia de escolha. da
aresta a sei usada para brancAing também pode influenciar de forma
significativa o crescimento da. árvore de órancAing. As estratégias mais
utilizadas tendem a escolher a. aresta cuja variável esteja o mais próximo
possível de 0,5. Alguns critérios de desempate sã.o propostos para o
caso em que existam várias arestas cujos valores apresentem distâncias
iguais ou aproximadamente iguais a.o valor 0,5.

7 r'ilação dc aríáueis. Em certos casos, é possível chegar à conclusã.o de
que existe uma solução ótima que inclui ou que exclui uma. determinada.
aresta e, de forma que possamos fixar seu valor em l ou 0. Dada a
solução = obtida para algum nó, pode-se mostrar que se Z. vale 0 ou
l e o custo reduzido correspondente r. àquela variável satisfaz lr.l >
cz* -- cF, para algum ponto viável z", então a variável ]ç. pode ser fixada
em seu valor. Fixando o valor de variáveis correspondentes a. certas
arestas, reduzimos o tamanho do problema de programação linear a
ser resolvido e, portanto, podemos atingir mais rapidamente a solução
ótima do problema.

8 Estrxtzras de dados especiais para Q armanezamento de restrições.
Para a solução de PCVs com mais de duas mil cidades, em que o número
de arestas supera um milhão, torna-se desaconselhável o uso de vetores
indexados pelas arestas. Por isso, estruturas de dados especiais devem
ser utilizadas para o armaílezamento da informação relativa às arestas,
como é o caso dos coeficientes das restrições.

Applegate et a/. (1994) apontam ainda a paralelização do método brancA-
and-cK{ como uma forma utilizada para aumentar sua velocidade.

O conteúdo dessa seção é abordado com maior detalha.mento em um artigo
de Jünger, Reinelt e Thienel (1995). O método óra7zcA-and-czzí é apresentado
de forma geral, aplicado a diversos problemas difíceis. Ê interessante notam

que as soluções técnicas apresentadas são quase todas originárias de imple.
mentações do PCV
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2.11 A ''Olimpíada'' do PCV
O quadro abaixo mostra os ma.fores PCVs resolvidos em cada. época.. Cor-
responde a uma série de recordes quebrados. Como os problemas resolvidos
eram em sua ma.poria artificiais, no sentido de que não representavam um
problema surgido de uma necessidade real, Applegate, Bixby, Chvátal e book
(1994) deram o nome de Olimpíada do PCV a essa sucessiva quebi'a de re.
condes.

Tabela 2.2: A Olimpíada do PCV

Os três primeiros resultados da década de 70 foram obtidos por meio de
algoritmos de branca-and-bownd utilizando-se relaxação lagrangiana. Essa
abordagem está descrita em Balas e Toth (1985).

O ].esultado de Grõtschel do ano de 1977 retomou a técnica utilizada em
1954 e ainda obteve restrições violadas "visualmente", isto é, sem auxílio
de um algoritmo de separação. Também não foi necessária a utilização de
ZirancAíng para. esse problema. A diferença básica entre a abordagem de
Grótschel e a. primeira abordagem consistia em que novas classes de facetas
eram conhecidas e havia uma maior compreensão da estrutura poliédrica do

O resultado de Crowder e Padberg de 1980 utilizou uma variante do
método de branca-and-cttt chamada. "primam", que não foi abordada. nesse
trabalho por ter caído em desuso. Esse método e a sua comparação com o
método que descrevemos está em Grótschel e Padberg (1985).

PCV

ano autores tamarlho
1954 Dantzig, Fulkerson e Johnson 49
1970 lleld c Karp 60
1974 llelbig, Hansen e I'irarup 80
1975 Camerini, Fratta e MafHoli 100
L977 Grõtschel 120

1980 Crowder e Padberg 318
1988 Grõtschel e Holland 666

1987 Padberg e Rinaldi 2392
1994 App[egate, Bixby, Chváta] e Cook 4461
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Pala os três últimos recordes, foi utilizado o algoritmo Zpranc/}-and-ctzt tal
como descrevemos. Apesar do artigo de Grõtschel e Holland ter sido publicado
posteriormente ao de Padberg e Rinaldi, a época em que os algoritmos foram
desenvolvidos coincide. A partir da experiência adquirida na resolução do
penúltimo recorde, Padberg e Rinaldi escreveram um detalhado artigo (1991),
descrevendo aspectos técnicos do método óra7zcA-and-clzt, no qual boa. parte
da. seção anterior está baseada. Grõtschel e Holland apresentam seu algoritmo
em um artigo de 1991.

O algoritmo desenvolvido por Applegate ef a/. que deu origem ao agua.l
recorde contém certamente inovações técnicas em relação ao anterior. In-
felizmente o que os autores publicaram até o momento traz muito pouca
informação. Em relatório técnico preliminar, porém, eles mencionam o uso
de paralelismo (diversas estações UNIX usadas concomitantemente) e de uma
estratégia branc/tina, em que vários óranc/}Íngs diferentes são tentados, e, em
seguida, aquele que proporciona maior aumento da função objetivo é esco-
lhido. Os autores observam que essa. técnica consome muito tempo uma
vez que um problema dc programação linear tem que ser resolvido para. cada
ZPrarzcAíng experimentado , mas defendem, mesmo assim, a sua utilização.
O relatório apresenta ainda uma nova heurística de obtenção de restrições
pente violadas, baseada em árvores P-Q

Esses autores obtiveram a solução ótima de diversos problemas -- além
da do problema de 4461 cidades -- que não tinham sido obtidas anterior-
mente, incluindo a solução ótima de um problema de 7397 cidades. Como
a disposição das cidades nesse problema o tornava mais fácil do que se po-
deria esperar, considerando-se um número tão grande de cidades, os autores
preferiram apontar para o problema cle 4461 cidades como o novo recorde
obtido.

2.12 Conclusão

Nessa seção, vimos como se desenvolveu o método branca-and-cwf e, parale.
lamente, apresentamos a. história da resolução de grandes instâncias do PCV

O método branca-and-cut constitui hoje em dia a melhor alternativa para.
a resolução de diversos problemas difíceis de otimização combinatória e é
o método que decidimos utilizar para a resolução do nosso problema real
a.presentado no Capítulo 1. Decidimos apresentar o método de uma forma
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histórica, para proporcionar uma melhor compreensão da necessidade de suas
características.

Apresentando juntamente a história do PCV, exibimos a. tra.jetória de
investigação desse problema que além de ter dado origem ao método branc/l-
a7zd-cul e de ter estimulado os maiores aprimoramentos técnicos desse méto-
do, está bastante próximo do PRV



Capítulo 3

O Problema de Roteamento de
Veículos

Neste capítulo vamos apresenta.r a formulação do PRV que utilizaremos em
nossa abordagem e o modo como essa formulação foi utilizada por outros
autores em algoritmos bra7zch-aí&d-cuf. Outras formulações serão exibidas
para possibilitar comparações.

3.1 Formulação do PRl\r
Apresentaremos uma formulação do PRV, devida a Laporte et a1. (1985).
Esta formulação utiliza programação inteira e se aproxima bastante da for-
mulação do PCV a.presentada no capítulo anterior. A notação utilizada foi
definida no Capítulo 1. No entanto, tendo em vista a aplicação do PRV ao
problema da Petrobrás, estaremos falando em "base", "embarcações" e "pla-

taformas", ao invés de usarmos outros termos mais frequentes na literatura,
como "depósito", "veículos" e "clientes". Além disso, como cada embarcação
deverá realizar várias viagens diferentes, estaremos falando em número de vi-
agens, ao invés de número de veículos.

Seja n o número de plataformas e consideremos o giafo G = (V. -E), com-
pleto, com y =Íuo, . . . , u.}, l-EI = n(n+ 1)/2, onde o vértice uo corresponde
à base, e os vértices ui, . . , u. correspondem às plataformas. Lembramos que
tratamos o problema no caso simétrico, e, portanto, a direção em que a aresta
é percorrida não é importa.nte.

56
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Definimos a variável z, de forma. semelhante ao PCv. No entanto, como
podemos ter viagens em que apenas uma. plataforma é visitada, algumas
arestas podem estar sendo usadas duas vezes. Por isso, as coordenadas de
z podem assumir, além de 0 e 1, também o valor 2. Note que esse caso
só ocorre quando a coordena.da. corresponde a uma aresta incidente à base
Assim. definimos

quando (u,to) é usada uma única vez em alguma viagem;
quando (t;,m) é percorrida numa. viagem de ida. e voltam
quando nenhuma. viagem executa. o trajeto entre u e to.

Cada plataforma deve ser visitada. exatamente uma vez. Assim devemos
tei

«(Õ(«))

para- toda plataforma. o (i.e. u # oo).
Para a base, no entanto, lembrando que Z representa a variável corres-

pondente ao número total de viagens, devemos ter:

«(Ó( «o)) (3 .2 )

Assim como no caso do PCV, as restrições (3.1) e (3.2) não impedem
a formação de circuitos contendo apenas plataformas, e, consequentemente,
permitem que z não represente um roteamento válido. Além disso, alguns
circuitos são inválidos, pois a soma das demandas das plataformas é maior
do que a capacidade da embarcação. Tais circuitos também são eliminados
pelas restrições abaixo:

«(-E(w)) $ 1w - ,(w), (3.3)

para todo W Ç y\luo}, onde r(IV) é o número mínimo de viagens necessárias
para fazer as transferências das plataformas em 14''. Note-se que no caso do
PCv, tínhamos que r(W) valia 1, para todo W

Nossa. função objetivo, como foi discutido no Capítulo 1, pode scr o
número total de viagens necessárias para realizar todas as trocas de fun-
cionáriosl a distância total percorridas ou uma combinação linear desses va-
lores. No caso geral essa função pode ser escrita. como
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ÀZ + ' >1: a.-. (3.a )

onde À e 'y são números reais representando respectivamente o custo de cada
nova. embarcação a ser adquirida. e o custo do combustível por quilómetro,
contado num período de tempo correspondente ao da. vida útil de uma em-
h--'-';."YUV

Chamamos de rotearrzento a união das arestas pertencentes à.s via.Bens de
uma instância viável do PRV, isto é, se (z,t) é uma solução do problema,
então as arestas do grifo G, (como definido na seção 0.2) formam um rotea-
mento.

Apresentamos a. seguinte formulaçã.o inteira do PRV que é a que escolhe.
mos para. a. aplicação do método b7aízc/}-and-cTIZ. Observe que os valores C,
c, T, p e p aparecem implícitos no cálculo de r(W).

eC.E

Teorema 3.1 Um. pelar z represerzta ama se/ração óÍánza do PRr de$nído
porá, C, c, T, v, p, d, \ c "I se e somente se é solução ótimü de

minimize ÀÍ + '7 >1:.CZ d.z.
s«jeito a a(ó(«o)) = 2t,

#(Ó(«))
«(-a(w)) $ 1w
z., C {0, 1,2},
,',.,, c {o, l},
t € N.

para todo o C v \ {uo},
-(H''), P«« f.do W Ç L' \ {«o},

para todo o C v \ {uo},
para i,.j = 1, . . . , n, i < .j,

(3.5)

Prova: Vamos mostrar que um vedor # representa um roteamento se e
somente se satisfaz as restrições da formulação.

Acima, ao apresentarmos as restrições, já mostramos que, se z é um
loteamento, então elas deverão estar satisfeitas.

Vamos mostrar agora que se # satisfaz as restrições, então as arestas
de G.; formam a união de conjuntos disjuntos de arestas correspondendo a
viagens viáveis (i.e. viagens que obedecem às restrições do problema). Se,
pala alguma aresta. e = (uo,o), temos que a. = 2, então é clamo que e é
a única aresta. que incide em o e que a. viagem (uo,u,uo) é uma. viagem
viável. As restrições do tipo 3.1 implicam que as demo.is arestas de G,
formam um conjunto de circuitos disjuntor nos vértices (com exceção de uo).
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Consideremos um conjunto y de vértices de um desses circuitos. Observamos
q«e o «értic. «o está em y, caso co«Erário, como ,(-E(}'')) = ll'l, teríamos
que uma restrição do tipo 3.3 seria violada. Logo, cada circuito corresponde
a uma viagem partindo de oo e a ele retornando. E, como a restrição do tipo
3.3 está satisfeita por y \ {uo}, a. viagem tem que ser viável. Portanto, 2
representa um loteamento.

D

O poliedro do PRV associado a essa formulação é definido de forma se-
melhante ao poliedro do PCV (veja Capítulo 2). Para um determinado PRV,
definimos então o respectivo poliedro a partir do conjunto dos vetores z que
representam roteamentos possíveis, que é determinado em função dos valores
rl, C, c, T. i/ e p.

p-RV(n, c, c, r, «, P) convlaç C {0, 1, 2lZ l # representa um roteamento

para o PRV definido por n, C', c, T, p e p}.

Convém aqui lembrar o que significam as variáveis do problema:
C': capacidade de cada veículos
ci: demanda dos clientes;
T: limite de tempo para cada viagem;
p: velocidade de cada veículos
p: taxa de descarga (quantidade de mercadoria descarregada por unidade

de tempo).

3.2 Estudo do poliedro do PRV
Os resultados até hoje obtidos para poliedros associados ao PRV são bem
mais fracos do que os existentes para o PCV. Trata-se de estudos iniciados
mais recentemente. Além disso, como há inúmeras versões do PRV, um
resultado que vale para um poliedro correspondendo a uma das versões pode
não valer pala um poliedro de uma outra versão.

A primeira questão que surge é a de sabermos se as restrições 3.3 definem
faceta do poliedro mencionado. Cornuéjols e marche (1993) apresentaram
condições em que isso ocorre para uma variante do PRV em que o número
de viagens é fixo.
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Para o poliedro que definimos, encontramos resultados semelhantes em
Araque (1989) e Campos, Corberan e Nlota (1991). Em ambos os casos,
os clientes do PRV considerado apresentam demandas iguais, o que torna
o estudo mais simples, porém restrito demais para que possa ser usa.do em
nossa aplicação.

3.3 Utilização de método de plano de corte
A formulação aqui apresentada. será utilizada em um método de plano de
corte, assim como fizemos com o PCV. A restrições de integralidade são re-
laxadas para 0 5; a;.., $ 2, 0 $ z«.., $ 1 e Z ? 0. O programa linear é

formado inicialmente pelas restrições do tipo 3.1 e pela restrição 3.2. As res
ti'ições do tipo (3.3) sã.o introduzidas por separação, ou seja, dado um ponto
(T,í), resposta. do simplex, buscamos um conjunto 14/ tal que a iestriçã.o
=(-E(W)) $ 1W -- 7'(U/) esteja violada. A falta de conhecimento a respeito
de outros tipos de restrições válidas nos leva a. restringir a separação a cortes
desse tipo.

Não foi possível em nosso caso utilizar o resultado de Cornuéjols e Harche.
Em primeiro lugar, porque não estamos trabalhando com um número fixo de
viagens. Além disso, mesmo que esse resultado pudesse ser adaptado para
o nosso poliedro, verificar se unia restrição do tipo 3.3 para um conjunto W
define faceta envolveria necessariamente o cálculo de r(W), o que já é um
problema. difícil lio caso de haver apenas restrições de capacidade (trata-se
de um problema de "bin-packing" veja. Garey e Jonhson (1979), que é
NP-completo), e torna-se ainda mais intratável quando restrições de tempo
também estão presentes.

Assim sendo, em vez de calcular r(W'), buscamos um limitante inferior
f para esse valor. E claro que, nesse caso, a restrição :«(-E(W)) $ 1WI -- f
é válida. Notemos, no entanto, que estamos dessa forma abrindo mão nã.o
apenas de trabalhar com facetas, mas também de utilizarmos restrições de
suporte, pois se f < r(14/) então o hiperplano a;(-/l(W)) $ 1W 1 -- F pode nem
mesmo "tocar" o poliedro.
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3.4 Heurísticas de separação
Dada uma solução =, devolvida pelo simplex como solução ótima do problema
de programaçã.o linear para um certo nó da árvore de Z)rancÃíng, o problema
de separação que temos que resolver é o de buscar um conjunto W Ç V\ {oo}
e um limitante inferior f para r(14/), tais que a restrição r(-E(U/)) $ 1U/l -- f
esteja violada.

Os a.utores Laporte, Nobert e Desrochers (1985) utilizaram duas heurísti-
cas para. resolver esse problema.

Dois tipos de limitantes interiores de r(W) serão úteis. O primeiro diz
respeito à.s demandas:

,.(m') w)/c'l . (3.6)
E claro que rc(I't/) $ r(W). O outro limitante está relacionado com o

limite de tempo de cada. viagem. E fácil observar que se d é uin limitante
inferior da distância. de um loteamento que visita t'l/, então

«T(n', d) [(a/« + c(w)/P)/7'] (3.7)

é também um limitante inferior de r(W). No caso em que d corresponde à
distância mínima de um roteamento denotamos rr(WI, d) simplesmente por

A primeira heurística busca violações de capacidade, procurando conjun-
tos W para os quais 'emos que =(-E(W)) > ln' -- ra(I'r).

Para tanto, consideramos o grato G'; formado pelas arestas que não estão
ligadas à. base e para as quais =. > 0 . Os primeiros conjuntos a serem
testados são aqueles que correspondem aos vértices das componentes de G;.
Se, para o conjunto de vértices W de uma componente de G;, a restrição
r(-E(W)) $ 1m'l -- [c(H/)/C'] estiver satisfeita, são buscados então subconjun-
tos de IV que violem a respectiva restrição através do procedimento abaixo.
Aqui z(H/) denota a diferença entre os dois lados da restrição, isto é,

,T(H')/

,(H/) ,a(W) - E(-E(W))

A idéia é, dado I'T/, obter y C W tal que z(y) é negativo
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Procedimento 3.2 Entrada.: OozÜ nío de uériíces 14/ ía/ que .E(H/) é ?zma
'"mp.«.«l. d' 6'; ' «(-E(I'r)) $ 1t't' - ,c(n').

/aç« }' := n','
enq?canto lrl ? 2

sd« « [«/ q«. ,c(}'' - «) = «a(y)
e q«' minimiza z(y -- u),

s. [«/ « «ã. «{st. o« .. ;(}'' - «) ? ,(y)
pare;

senão se z(y o) < 0

guarde Y -- ul /+ restrição violada obt,ida. +/
pare;

/aça y := y -- u;

Note-se que se trata de uma busca gulosa e que não há garantia de que um
subconjunto y de H/ com z(y) < 0 seja obtido sempre que tal subconjunto
existir. No Cla.pítulo 4, apresentamos um exemplo em que essa heurística
lalha.

A segunda heurística. utilizada. busca violações da restrição do tempo e
baseia-se na seguinte proposição.

Proposição 3.3 Se E(}y) á wma comporzente coneza de G;, então

>l: a.=. $ ó(w')
.cE(n'+«)

Prova: Seja #* o vetou {0, 1, 2lZ que representa um conjunto de viagens
viáveis visitando os vértices de W e seja ã o vedor dado por:

'.- l =
+

e )

e}
:e ' C -E(W + «o),
caso contrário.

Observemos que, em G;., =(â(W)) = 0, já que .E(W) é uma component'
conexo de G';. Então, ã é uma solução viável para o problema. de programação
linear do qual F é solução ótima. Da otimalidade de Z, temos que

E: a.=. $ E a.â
eeE eCE
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Assim

}:l a.=.+ }1: a.=.$ >1: a.";+ }l:
eCE(}t'+uo) 'CE;(y\lt') eeE(W+t,O) eCE(y\l'í')

d.=.

e, portanto

>l: a.l. $ E 'z.';=,
eeE(W+uo) eCE(W+uo)

como queimamos
D

A segunda heurística. l)usca- componentes E(l#') para as quais esteja va.-
lendo que f(-E(14')) > lt't/l -- rT(H', E.CZ(w+«) d.=.).

Essa lleurística apresenta o seguinte inconveniente: dependendo do iió da
árvore de Z)razzcAing em que é aplicada, as restrições violadas por ela obtidas
podem não ser globalmente válidas, isto é, podem não representar restrições
válidas para- o problema. Isso se deve ao fato de que, tomando arestas que
no nó correspondente a Z estão fixadas em 0 ou deixando de tomar arestas
fixadas en] 1, é possível chegar a um roteamento ern que a. distância total das
viagens visita.ndo os vértices de W seja menor do que }:.cz(w+«) d.=.. Dessa
forma, ao executarmos um próximo nó, se este não for filho do primeiro,
devemos eliminar essas restrições do conjunto de restrições que definem o
programa. linear dado como entrada para o simplex. Isso implica um esforço
computacional maior quando ocorre um brancAíng.

3.5 Outras Formulações
Apresentaremos nessa seção formulações alternativas para- o PRV

3.5.1 Formulação por viagens
Nessa formulação, devida a Fisher e Jaikumar (1978), as diferentes viagens
compondo a solução do PRV são numerada.s de l a Z. São utilizados dois
tipos de variáveis, um relacionando pares de cidades e viagem (z..k) e outro
relacionando clientes e viagem (g/,k). Os autores não consideraram as res-
trições de tempo, somente as de capacidades. Note que aqui as arestas têm
orientação (i.e. z,«k # z.,x;), diferentemente da primeira Formulação (3.5).
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Assim. temos

1, se o percurso de u a to é realizado na viagem k
0, caso contrário,

Zlní/k

Í 1, se o cliente u é visitado na. viagem Â
y'* ' 1 0, caso co«trário.

O PRV pode ser formulado então como

minimize E.,. d.« EA z-,*
sujeito a
}:l; g/.A = Z,
)l:t g/.t = 1,
E. c.y.A $ C'
E. #..,A = E., Zw-k - y«*'
E«,wC}V Z««k $ 1WI -- l,
"-,* c {o, l},
y.* c {o, l},

z; 1, . . . , 7z,

t - l,...,t,
o l) ..}n,
para todo W Ç v \ {t;o},
u, to = 1, . . . , n,

u 1,..., n,

k - l.
É - l,

t - l.
k - l,

, t,
, Í,
, t,
, t.

Assim como na formulação original apresentada (3.5), essa formulação
pode ser utilizada como problema de programação linear relaxando-se as res-
trições de integralidade das variáveis.

A vantagem dessa formulação reside em que as restrições de capacidade
estão explicitadas, de modo que violações de capacidade não necessitam do
cálculo do r(H/). Sua desvantagem está em que o número de variáveis é
muito maior, o que tende a tornar a solução dos problemas de programação
linear mais lenta.

Observe que, nessa formulação, o número t de viagens é fixo. Esse incon-
veniente, no entanto, pode ser contornado. Uma vez que viagens "vazias" são
admitidas, podemos atribuir a t um valor alto, que saibamos ser suficiente
para a solução. Entretanto, quanto maior for o Z que tomarmos, maior será
o número de variáveis.

Essa formulação poderia ser generalizada envolvendo restrições de tempo,
bastando incluir as restrições

(3.8)

(:l: dij«ijk)/« + (>1: c;yíA)/P $ r,
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para Ã = 1,. ..,Z. Essas restrições determinam que, pala cada. viagem, o
tempo cle percurso ol:i.j d.jzijx;)/p acrescido do tempo de descarga --
(E:.- ciyÍk)/p itã.o pode ultrapassar o limite de tempo T

3.5.2 Formulação por partição de conjuntos
Nessa formulação, apresentada pela primeira vez por Balinski e Quando
(1964), cada conjunto / de pontos correspondendo a uma possível viagem
é associada a um vedor a/, chamado de vetou coluna, e o custo dessas diversas
viagens é guardado nas entradas do vetou c. Tendo em vista que ca.da vetou
a' representa apenas o conjunto de pontos pertencentes a uma viagem e não
a ordem em que esses pontos são visitados, o valor' de cada un] dos custos c/
é dado pela solução de um PCV contendo a base e o conjunto /. Note que
se está implicitamente assumindo que, para cada um dos conjuntos /, existe
uma rota satisfazendo as restrições do problema.

Temos, assim, os vetoies constantes

./ se o cliente D pertence ao conjunto /,
' 1 0, caso contrário.

c/ = valor do PCV aplicado ao conjunto contendo a base e o conjunto /

e os vetar de variáveis

.. . .Í 1, se a viagem correspondo ao / está incluída na solução,
g// ' 'i 0, caso contrário.

A formulação é dada por

minimize 2:/ c/Z//
sujeito a E/aÍg// = 1 para todo D C }' \ {uo} (3.9)

y/ C {0,1}, para todo /

O inconveniente dessa formulação está em que o número de conjuntos
correspondendo a viagens viáveis é em geral muito grande. Para a. utilização
dessa formulação numa relaxação via programação linear, é necessário a utili-
zar técnicas de geração dc coluna, em que são construídos programas lineares
com uma parte dos vetores colunas e onde novos vetores colunas são inseri-
dos, de acordo com a necessidade. Para. a obtenção de soluções inteiras, há.
necessidade ainda de se recorrer a técnicas de enumeração tais como as de
bran,clt-and-bound.
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Essa foi a. abordagem adorada no trabalho de Agarwa], lç'lalthur c Salkin
j1989). Esses autores apontam para um atrativo dessa formulação que é o
de a.dmitir variados tipos de restrições para. o PRv, como as de janela de
tempo (veja a definição do PRV no Capítulo 1), restrições essas que nã.o
parecem poder ser tratadas facilmente por outras formulações, como aquela
que adotamos.

3.5.3 Formulação por Partição em Caminhos
A diferença. básica. dessa formulação para. a (3.5) está em considerar apenas
a.s arestas que ligam os clientes, eliminando da formulação as arestas que
ligam clientes ao depósito. As soluções obtidas para- o problema sã.o então
caminhos, que, ligados pelos extremos à. base, dã.o origem aos circuitos cor-
respondentes à.s viagens. Dessa forma, as arestas de uma solução do problema
correspondem a caminhos e os conjuntos dos vértices dos caminhos formam
uma partição do conjunto dos vértices.

Por causa dessa diferença, a função objetivo dessa formulação não pode
ser a mesma. Utiliza-se, então, a maximização das ec07zomáas usadas na.
heurística de Clark e Wright (1964), que descrevemos na Seção 1.3.1. A
economia correspondendo a uma aresta (u, to) é dada por d.. + d... -- d..

Os demais itens são definidos como na Formulação 3.5.

m«imize E:..«.«\{.}(a«, + d«« -- d-,)«-,
sujeito a
«(ó(u)) $ 2, para todo D C 1/ \ {uo}
«(E(W)) $ 1Wl--r(W), p.r. t'do W Ç v\ {«o}
z.,.., C {0,1}, para i).7 = 1,.. . ,n,{ <J

(3.10)

A formulação por partição em caminhos foi introduzida por Araque et
a1. (1994). Com base em estudos de propriedades do poliedro induzido por
essa formulação, os autores obtiveram a solução de Prós com até 60 clientes.
Esses Prós, no entanto, não apresentam restrições de tempo e os clientes
têm todos demandas de mesmo valor, o que, em particular, torna mais fácil
o cálc«lo de r(W)



CAPÍTUL03. O PROBLEN'IA DE ROTEAh'LENTO DE VEÍCULOS 67

3.6 (1;onclusão

Neste capítulo estudamos o PRV sob um ponto de vista poliédrico. Apre
sentamos a abordagem que utilizamos na. nossa. implementação de um alvor
Limo óranc/i-azzd-cuZ para o problema. Mostramos também procedimentos
heurísticos para separar inequações de eliminaçã.o de circuitos inviáveis (por
violarem restrições de capacidade Oli de tempo).

Além disso, outras formulações alternativas foram apresentadas. Discuti-
mos vantagens e desvantagens de sua utilização.



CJapítulo 4

Resultados obtidos

Neste capítulo descrevemos os resultados obtidos com a utilização do método
branca-arzd-cut ao PRV, com dados da aplicação da Petrobrás que investiga-
mos. Descrevemos cada passo da implementação do algoritmo, ilustrando o
progresso resultante de cada aprimoramento. Apresentamos sugestões para. o
leitor interessado em implementar um algoritmo branca-and-cuí e mostramos
os resultados finais obtidos com o nosso algoritmo.

A maioria das definições, teoremas e procedimentos utilizados nesse capí-
tulo estão expostos nos capítulos anteriores.

4.1 Otimizando distância
Decidimos adorar como função objetivo a distância total, sem nos ocuparmos
de otimizar o número total de viagens. É mais fácil dessa. forma verificar
se uma alteia.ção no algoritmo está de fato aumentando a sua eficiência ou
não. Além disso, verificamos que o programa comporta-se melhor otimizando
distância do que o número de veículos. Maiores comentários a respeito estão
na Seção 1.2.2.

A menos que indiquemos o contrário, estaremos sempre usando a distân-
cia total como função objetivo.

68
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4.2 Estrutura de branch-and-bound

O algoritmo foi implementado em diversas partes. Cada uma das partes, a
partir da segunda, representa um aprimoramento do algoritmo. Os testes
realizados após a implantaçã.o de cada módulo estão na Tabela 4.1 e 4.2 (veja
explicações a respeito na seção 4.6).

A primeira parte do algoritmo implementada foi a estrutura de Z)ranc/}-
arzd-bound, isto é, o algoritmo branca-and-cuí sem a separação.

Foi implementada também uma heurística que é executada após o proces-
samento de cada nó (veja descrição do método branca-and-cuí na Seção 2.9).
A heurística inicia o processamento com um grifo # correspondendo ao grifo
G do problema, mas sem conter arestas. Em seguida, tenta inserir arestas
em # seguindo a ordem decrescente do valor das coordenadas elll f, que é
a solução ótima da anual relaxação. Uma aresta não pode ser inserida, se
um de seus extremos já for extremo de duas arestas inseridas anteriormente
Além disso, uma aresta não pode ser inserida, se o novo caminho obtido com
a sua inserção não formar uma viagem viável, ao ligarmos os extremos desse
caminho à base.

Observemos que se E é um vetor inteiro representando um loteamento,
então a heurística devolve esse roteamento como solução. Temos então a
garantia de que uma solução ótima é sempre obtida pelo algoritmo.

Os testes realizados após essa implementação (veja a coluna TESTEI da
Tabela 4.1) mostram que esse algoritmo é muito ineficiente e revela-se inviável
para resolver instâncias com mais do que 10 vértices (a partir de 30 vértices
o programa consome toda a memória de máquina que usamos para testes).

E interessante, no entanto, que essa estrutura básica do programa, em es-
pecial a chamada ao simplex, a rotina de brancAíng e criação de nós, as rotinas
para o tratamento do limitante inferior e do superior estejam bem implemen-
tadas e depuradas antes de começarmos a desenvolver os procedimentos de
separação.

Os testes estão apresentados na entrada TENTEI das Tabelas 4.1 e 4.2.
Lembramos que todos os testes foram executados em uma SUN SPARC

1000, com 196 MBytes de memória.
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4.3 Primeira separação
Em seguida, implementamos a. primeira parte da. separação sugerida. por La.-
porte et a/. (1985) (veja Seção 3.4). N4ontamos o grifo G'; composto poi
arestas e não ligadas à base com E. > 0. Em seguida, verificamos se alguma
das componentes I'T/ desse grato viola :«(-E(T4/)) $ 1U/l -- rc(14/)

Podemos notar que, a.pesar de pião esta.r implementada a. busca de con-
juntos menores do que as componentes, tal como rlo Procedimento 3.2, essa
rotina já é capa.z de separa.r todo vedor inteiro z contendo subcircuitos. Ob-
servando as soluções devolvidas pelo simplex sem a. separaçã.o, percebemos
que esses circuitos a.parecem com muita frequência.

A influência dessa rotina de separação no desempenho do algoritmo pode
sei vista na coluna TESTE2 da Tabela 4.1. Fica claro na. Tabela 4.1 a
evolução dos resulta.dos, já que conseguimos resolver em tempo razoável
instâncias de até 30 vértices. Há também uma melhora sensível de quali-
dade do limitante inferior e do limitante superior com relação aos resultados
da coluna TENTEI.

4.4 Buscando violações em subconjuntos
O próximo passo consistiria em implementar o Procedimento 3.2 sugerido
pelos autores, isto é, dado o conjunto de vértices W de uma componente de
G';:, buscar conjuntos y Ç H/ tais que z(y) < 0. Lembremos que z(y) =
lrl - ,c(}'') - «(.E(}'')).

No entanto, observando uma solução devolvida pelo simplex para a qual
o algoritmo de separação nã.o obteve nenhum corte, verificamos que esse
procedimento não iria ajudar a obter novos cortes.

A solução está representada na Figura 4.1. Os números indicam as de-
mandas dos vértices ui, . . . , u8. O valor de C' é 250.

Observemos o resultado do Procedimento 3.2 de Laporte et a/. O conjunto
y começa co«t-do os «értice; e temos c(y) = 500, ,c(y) = 2 e ;(y) =
0. Observemos que os vértices u que minimizam z(y -- u) são aqueles que
minimizam z(lu : y -- ul). Assim, os três primeiros vértices a serem retirados
de y sã.o ul , o2 e ul. Em qualquer ordem que eles rolem retirados, temos que
z(y) permanece igual a zero. Em seguida, é retirado os e z(y) ainda vale
zero. Para os vértices restantes observemos que a retirada de qualquer um
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\.

q\

\

\

40

02
30

base D8
140

03
10o

z. = l z. = 1/3

Figura. 4.1: Ponto que não é separado pela heurística. de Laporte et a/

deles resulta em ra(y) = 1 o que faz o procedimento parar.
Dessa forma, nenhuma restrição violada seria obtida. Mas, se tomarmos

o conjunto F = {u1,«2,u5, o8} percebemos q«e a restrição z(.E(F)) $ 171 --
-a(}') «ão está satisfeita (rc(y' = 2, «(-E(7)) = 7/3).

Esse exemplo levou-nos a escrever um procedimento diferente para bus
car conjuntos y ta.is que z(y) < 0. Esse procedimento dispensa o pré-
processamento das componentes de G;, bastando ter como entrada o grato

Z

Procedimento 4.1 Entrada: al

tome H como o grato Cb selll cttestasl
enquanto houver arestas vaiado componentes distintas de H

tome e tat que e coTtecta componentes distintas de H e
mí«im{« .(K),'

insira e em H;
se z(y) < 0

g?za.rde y,'
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obs: Y. deTtota o conjunto de vértices da c07n.7)Quente de H que é obtida
com a inserção de e.

Obtivemos então um aprimoramento muito acentuado da separação. Seus
resultados estão na Tabela 4.1 na entrada TESTE3. Comparando esses resul-
tados com o da coluna anterior, notamos que muito menos cortes tiveram que
ser gerados pala a obtenção de melhores limitantes inferiores, o que indica
que os cortes gelados são de melhor qualidade.

4.5 Verificando violação de restrição de tem
PO

Até agora, a rotina. de separação só se ocupava em obter conjuntos y vio-
lando as restrições de capacidade. Acontece com frequência, no enta.nto, que
o número de viagens necessárias para atender um conjunto W não é deter
minado pela demanda de suas plataformas, mas pelo tempo necessário para
,te«dê-l.s, ou seja, ,T(W) > «a(W).

A segunda heurística de Laporte eí a/., descrita na Seção 3.4, busca res-
trições de tempo violadas. Nós consideramos essa heurística insatisfatória,
já que apenas componentes inteiras são verificadas. Assim, devido à im-
portância das restrições de tempo para. o nosso problema, decidimos escrever
uma outra heurística. Estaremos utilizando o fato de que o PRV com que
estamos trabalhando é euclidiano.

Definição 4.2 1)ado y Ç y dizemos que um swógra/o r' de -E(y) é uma
k-$oresta de Y se F não contém circuitos e é composl,o por k componentes
conexas.

Proposição 4.3 Sela y Ç V \ {t;o} e A m ntímero inteiro. Tomemos uma
k-$oresta F de Y, com 'E,.epd. mínimo, e um conjunto F' composto pelas k
««t« 'í' m.«., dista«cá« d. -E(l«o : -PI). E«[â.,

a(}'') +2 >1: a. (4.i)
eCF eC .FI

é llm limitante inferior para a distância total de um conjunto de k viagens
atendendo y
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Prova: Como o PRV é euclidiano, existe um roteamento atendendo aos
clientes de y que liã.o contém clientes fora de y. Assim, como esse loteamento
é composto de # viagens, o conjunto de suas arestas corresponde à união de
uma. k-floresta de y com um conjunto de arestas ligando y ao depósito. O
percurso entre o depósito e os clientes é realizado 2k vezes. Como é possível
que tenhamos viagens com apenas um cliente, podemos usar até duas vezes
cada aresta.

D

Motivados por esse resultado, desenvolvemos o seguinte procedimento.
Tomamos o valor de A na saí(ta do procedimento como um limitante inferior
de r(7'). Observe que, se A chega a atingir o valor de r(T), então, como nos
indica a. Proposição 4.3, o procedimento pára. Isso então garante que k é
sempre menor ou igual a r(T) e que o procedimento sempre pára.

Procedimento 4.4 Entrada: y C y

J.«ç« k:= O;
repãZa

faça k:=k+l;
obtenha F e F' para Y e k tais como especi$cndos

rla. Proposição 4.Si
calcule d(Y) com base em F e F';

«Íá q«. h 2 ,T(y, d(}''))

O atrativo desse procedimento está em que os conjuntos F e r'' podem
ser obtidos rapidamente. Para tanto, criamos, antes do início da otimização,
uma lista com as arestas ligando pares de clientes, ordenadas de acordo com
a distância. Dessa forma podemos obter o conjunto .F com complexidade
de tempo de pior caso de O(l-EI), utilizando o algoritmo de Kruskal para
á.rvore geradora de peso mínimo (veja, por exemplo, Nemhauser e Wolsey
(1988)). Para /'', criamos uma lista semelhante com as arestas ligadas ao
depósito e obtemos facilmente o conjunto com a mesma. complexidade de
tempo. Observe que, uma vez obtidos F e /'' para Ã - 1, é fácil atualizar
esses conjuntos em tempo constante para os próximos valores de k.

Utilizamos esse procedimento para todo y gerado no Joop do Procedi-
mento 4. 1 .



CAPÍTUL04. RESULTADOS OBTIDOS 74

No caso de termos um conjunto y ta] que rC;(y) = ] e tal que r = k = l
na. saída. do Procedimento 4.4, julgamos interessante resolver o PCV para
y + uo, obtendo a. distância total da solução ótima, que chamaremos de (i(y)
Como d(y) é o valor excito do mínimo de distârlcia de uma viagem que visita
o co«j-to }' , se ti-rmos «r(14/,d(y)) = 1, e«tão ,(y) = 1, caso co«trário,

Esse teste melhora bastante o desempenho do algoritmo, pois muitas vezes
o limitantefornecido pelo Procedimento 4.4 não é muito bom. A desvantagem
desse teste é que o cálculo do PCV pode tomar muito tempo, dependendo
do tamanho de y. Decidimos, assim, aplica-lo somente para. conjuntos y
de tamanho até 6, casos em que o PCV pode ser calculado rapidamente
por meio de um procedimento enumerativo. Verificamos, em seguida, que
as nossas instâ.ncias utilizadas estabelecem as restrições que não permitem
viagens com número de plataformas maior do que 6, de forma que o PCV
pôde ser calculado sempre que necessário.

Os resultados obtidos após a separaçã-o envolvendo restrições de tempo
estão indicados com rótulo TESTE4. Nas instâncias de 40 e 50 vértices nota-
se um aumento pequeno do limitante inferior com a introdução das restrições
de tempo. Isso se deve ao fato de que na instância F as restrições de tempo.
Isso se deve ao fato de que na instância F as restrições de tempo não são
muito restritivas. Na tabela 4.2 mostramos os resultados para a instância A,
onde o aumento é mais sensível.

r(}'') > l

4.6 Comparação de diversos estágios do al.
goritmo

A tabela abaixo aponta os resultados obtidos em diversos estágios do de
senvolvimento do programa. Foi utilizada a instância A para esses testes
(veja Tabela 1.1 no Capítulo 1). Para resolver a relaxação linear utilizamos
o código CPLEX 3.0. As instâncias de tamanho menor do que 50 foram
geradas tomando-se as n primeiras plataformas da lista.

Na. entrada "resposta" indicamos se uma solução comprovadamente ótima
foi obtida ("ótimo"), se o tempo de processamento ultrapassou 10 minu-
tos ("tempo") ou se o limite de memória de 100 Megabytes foi alcançado
1 memoila. ) .

O limite inferior "L" e o limite superior "U" para o valor ótimo da
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TESTEI TESTE2 TESTE3
ótimo

663,685
663,685

0"
2
7

5

TESTE4
ótimo

663,685
663,685

0"
2

7

n=10 resposta
L
U

ótimo
663,685
663,685

37"
9259
9259

0

ótimo
663,685
663,685

0"
2
7

22

tempo
nos

IPS
cortes

n=20 resposta
L
tJ

b

ótimo
1185,270
1185,270

7"
57

131

168
ótimo

2051,507
2051,507

14"
30

125
891

rnemori a,

1126,056
1823,225

9'37"
18999
18999

0

ótimo
1185,270
1185,270

19'
297
451

1360
ótimo

2051,507
2051,507

4'12"
787

1605
7816

ótimo
1185,270
1185,270

5"
33

119
211

tempo
nos

IPS
cortes

n=30 resposta
L
U

rnemorla
1832,354
3857,902

5'40"
11699
11699

0

ótimo
2051,507
2051,507

1'08"
182
311
487

tempo
nos

IPS
cortes

n=40 resposta
L
U

memoria
2641,551
4358,264

5'42"
8099
8099

0

tempo
nos
IPS
cortes

1556
1797
4080

339
582
815

tempo
3660,958
4174,297

10'08"
190
371

843

264
580

1161
n=50 resposta

L
U
tempo
nos

IPS
cortes

memoria.
3152,163
5782,665

3'56"
5761
5761

0

tempo
3628,281
4189,503

10'01"
882

1039
1968

tempo
3666,135
3963,718

10'02"
137

319
966

Tabela 4.1: Resultados obtidos em diversas etapas de desenvolvimento do
programa para a instância F

tempo tempo tempo
3013,068 3020.343 3021.594
3287.652 3242.693 3246.335

10'01" 10'02" 10'01"
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TENTEI
ótimo

663,685
663,685

41"
9259
9259

0

TESTE2 TESTE3
ótimo

663,685
663,685

0"
2

7

5

ótimo
1185,270
1185,270

1'59"
33

119
211

TESTE4
n=10 resposta

L
U

ótimo
663,685
663,685

0"
2

7

22

ótimo
663,685
663,685

0"
2
7

5

tempo
nos

IPS
cortes

n 20 resposta
L
IJ

tempo
1126,056
1823,225

10'01"
17245
17245

0

ótimo
1185,270
1185,270

7'31"
297
451

1360

ótimo
1185,270
1185,270

7"tempo
nos

IPS
cortes

57
131

168
n=30 resposta.

L
U
tempo

memori a.

1835,585
3625,337

5'56"
11699

11699
0

tempo
2055,470
2322,350

10'03"
1672
1986
5153

tempo
3014,677
4003,792

10'01"
1272
1746
5513

tempo
3644,738
5005,439

10'01"
536
762

2008

tempo
2064,409
2319,469

10'03"
501
855
891

tempo
3020,892
3968,536

10'01"
330
593
925

tempo
2074,297
2322,392

10'05"
520
903
854

nos

IPS
cortes
resposta
L
U

n=40 memoria,
2646,657
5226,762

5'04"
8099
8099

0

tempo
3097,619
3911,581

10'04"
175
484
891

tempo
nos

IPS
cortes

n=50 resposta.
L
U

memoria.
3158,370
6758,867

3'16"
4275
4275

0

tempo
3668,969
5145,428

10'03"
116

261
664

tempo
3762,384
5185,942

11'56"
8

221
1595

tempo
nos
IPS
cortes

Tabela 4.2: Resultados obtidos em diversas etapas de desenvolvimento do
programa para a instância A
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dista.ncia é indicado. Observe que quando uma solução comprovadamente
ótima é obtida, o valor de "L" coincide com o de "U"

O tempo de execução está indicado em minutos e segundos. Estabelece.
mos o limite tempo em apenas 10 minutos, já que o interesse desses testes
estava na comparaçã.o entre diversos estágios do algoritmo e hão lla. obtenção
de respostas finais. Note que quando houve estouro de tempo, o tempo indi-
cado um pouco superior a ]0 minutos. Isso ocorre porque o limite de tempo
foi verificado apenas após o tratamento de um íló da árvore de brarzc/tina.

São indicados também o número de nós que a árvore de bra7zc/táng tomou,
o número de problema.s de programação linear ("lps") resolvidos e o número
de cortes gerados pelos procedimentos de separação.

A linha da tabela 4.1 que melhor ilustra o aprimorameilto do algoritmo
é a. do tempo pa.ra. n=30. Na. tabela. 4.2 verifica.mos esse mesmo fenómeno
para a linha n=20.

4.7 Considerações práticas
Gostaríamos de apresentar aqui alguma.s sugestões práticas para o leit.or in
teressado em implementar um algoritmo branca-and-c?zi. Em particular gos
faríamos de mostrar as tentativas que se revelaram infrutíferas.

l Observe as respostas devolvidas pelo simplex. Elas são o melhor indi-
cador de como a separação deve ser aprimorada. Nós supusemos que
o Procedimento 4.1, por se tratar de uma busca gulosa, poderia dão
estar achando conjuntos y Ç 14'' tais que z(y) < 0. Decidimos escrever
um procedimento "ba.cktrack" para fazer uma busca mais exaustiva em
subconjuntos de 14/. Esse "backtrack" trouxe muito pouca ou quase
nenhuma vantagem para. o funcionamento do algoritmo, de forma que
resolvemos elimina-lo da separação na versão final. Se tivéssemos obser-
vado melhor as respostas do simplex que não estavam sendo separa.das,
poderíamos constatar que tais subconjuntos não existiam, e que, dessa
forma, uma busca mais aprimorada seria inútil.

2. E bom ter uma noção de quanto tempo o programa gasta. em cada
função. Por exemplo, de nada adianta desenvolver uma estrutura de
dados sofisticada para. baixar o tempo médio da separaçã.o de 10 para
5 milisegundos, se o tempo médio gasto por uma chamada. do simples
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é de 1000 milisegundos. Nós levamos tempo até darmos conta. de quc
resolver exaustivamente PCVs com até 7 vértices (6 plataformas e o
depósito) tomava. muito pouco tempo em relação ao resto do algoritmo,
e que o tempo gasto a mais com esse processamento era insignificante,
se comparado com a melhora da separação por ele apresentada.

3 Ao fazer um teste, recomendamos que se use mais do que uma instância.
As vezes, uma alteração faz com que uma instância seja resolvida
mais rapidamente, mas torna a resolução de muitas outras mais lenta.
Também é interessante testar o algoritmo com diversos limites de tempo
de execução. Uma rotina que nos primeiros minutos de execução parece
piorar o algoritmo pode mostrar-se eficiente após uma hora. O ideal
seria uma bateria padrão de testes.

4 E interessante testar cada inovação no programa, não apenas para sabei
o que foi mais decisivo no aprimoramento do algoritmo, mas também
porque algumas inovações, que esperávamos que viriam a melhorar a
eficiência do programa, apena-s gastam tempo ou chegam até mesmo a
piora-la.

5 Para poder fazer um histórico, assim como fizemos nesse capítulo, é
interessante guardar os programas tais como estavam em cada época,
pois, em geral, não é simples reproduzirmos versões anteriores do algo-
ritmo inibindo rotinas posteriormente implementadas.

4.8 Otimalidade do número de viagens
Lembremos que o principal objetivo da aplicação da. Petrobrás era o de
minimizar o número de viagens e que, como observamos na Seção 1.2.2,
uma solução que minimiza distância total pode não minimizar o número de
veículos.

No entanto, alterando a função objetivo para minimizar o número de
viagens ao invés da distância total, o nosso algoritmo demonstrou, como
dissemos, pior desempenho. As soluções obtidas eram piores não apenas em
distância total como também em número de viagens. Além disso, para todas
as instâncias de teste pequenas para as quais conseguimos obter soluções
ótimas com relação às duas funções objetivo, observamos que as soluções que
minimizam distância minimizam também o rlúmero de viagens.
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Diante disso, pareceu-nos razoá.vel procurar soluções tão boas quanto
possível em termos de distância, e, em seguida, procurar demonstrar a sua
otimalidade em termos de número de viagens.

Para tanto, supondo que uma solução apresente f viagens, basta-nos li-
mitar o número de viagens em f-- l e executar novamente o algoritmo. Caso
o problema se mostre inviável, concluímos então que f é de fato o número
mínimo de viagens.

Para instâncias pequenas, essa estratégia revelou-se eficiente. Para as
instâncias da Petrobrás, entretanto, não foi possível demonstrar a otimalidade
das soluções obtidas em termos de número de viagens. As melhores soluções
que obtivemos (apresentadas na próxima seção) coincidem em número de
viagem com as soluções apresentadas por Brinati et a/.

4.9 Resultados heurísticos
l\mesmo com os aprimoramentos descritos, o algoritmo não se revelou capaz
de abordar o PRV com 40 ou mais pontos, ainda que executando o programa
por mais de 10 horas. Após muitas horas de execução, observamos quc o
avanço do algoritmo (medido pelo crescimento do limitante inferior) torna-se
muito [ento, de modo que, quando o ]imitante inferior está distante do ]i-
mitante superior, poucas esperanças temos de que a execução do algoritmo
por mais algumas horas possa nos fornecer uma solução comprovadamente
ótima. Dessa. forma, vimos que não seria possível apresentarmos soluções
comprovadamente ótimas para as instâncias da Petrobrás, que apresentam
50 pontos. De fato, executando o algoritmo para os 50 pontos, obtivemos,
após um período de tempo de aproximadamente 10 horas, soluções viáveis
de qualidade relativamente baixa (os limitantes inferiores obtidos nessa com-
putação aparecem na entrada "L global" do último quadro da Tabela 4.3).

Decidimos então adorar o seguinte procedimento heurístico. Em primeiro
lugar, executamos o programa com a instância inteira obtendo uma. solução
heurística. Em seguida escolhemos uma ordenação (tol , . . . , wk) para as pla-

taformas tal que as viagens dessa solução correspondam a plataformas conse-
cutivas. Aplicamos então o método branca-and-cut a (tol , . . . , wi) para vários
valores de ã e guardamos o maior valor de {, digamos p, para o qual conde.
guimos obter uma. solução S,l ótima ou próxima do ótimo. Fazemos o mesmo
tomando as plataformas do fim da ordenação para o início obtendo q como
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o menor índice é obtida uma solução S.l de boa qualidade para. (wq, . . . , wk).
Assumindo que p é maior do que q, obtemos então com facilidade as soluções
ótimas SIÍ para(w.+l, . . . ,t«k) c Sj para(tol, . . . ,'«q-i). Obtemos assim duas

soluções heurísticas SP e Sç originadas, respectiva.mente, da. união de S,l com
SIÍ e de S.l com Sj. Guardamos, então, a melhor dentre a.s duas soluções

Aplica.n(lo esse método à.s instâncias A, C e F obtivemos os resultados
descritos na Tabela. 4.3. Os limitantes inferiores que aparecem no último
bloco foram obtidos executando-se o algoritmo para as instâncias com todos
os 50 pontos.

As Tabelas 4.4 a 4.9 exibem as melhores soluções obtidas pa.ra as instân-
cias A, C e F c as soluções encontradas por [3rinati eí a/. para as mesmas
instâncias.

Os possíveis resultados que poderíamos obter para uma determina.da
instância, comparando-se o que o nosso algoritmo óranc/}-a7zd-caí foi capaz
de gerar com as soluções heurísticas apresentadas por Brinati et a/. são as
seguintes:

1. 0s resultados não são aprimorados. Nesse caso o algoritmo ó7anc/}
a7zd-cKt pode eventualmente mostrar que os resultados são ótimos.

2. A distância total é diminuída, mas o número de viagens continua o
mesmo.

3. O número de viagens é diminuído, mas o número de embarcações nc
cessárias permanece igual.

4 O número de embarcações é diminuído

Desde o início consideramos pouco provável que o último dos casos ocor-
resse. Na verdade, em muitos casos o número de embarcações é igual a
[ra(v)/71, o que significa que é ótimo (lembremos que cada embarcação
pode ser utilizada para. 7 viagens, uma. para cada dia da semana). Para as
três instâncias para as quais fizemos testes, o número de viagens também não
foi diminuído.

Ainda. que não tenhamos cor)seguido reduzir o número de emba.rcações
na. solução ótima (objetivo maior na aplicação da Petrobrá.s), para todas as
instâncias testadas pudemos reduzir (ainda que em menos de 1 %) a distância
total do ioteanlento. Devemos ainda. ressaltar que os limitantes inferiores
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que obtivemos fornecem uma garantia. cle qualidade para as soluções dos
problemas que estudamos. Resultados desse tipo não eram conhecidos.
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instâ.ncia X C F

melhor
L global
Brinati

melhora (em %)

4899,099
3955,126
4940,020

0,82

3988,617
3695,533
4018,248

0,73

3684,561
3666,135
3696,142

0,31

Tabela 4.3: Resultados heurísticos obtidos (distâncias em km)

P 30 34 39

L 2310.987 2386.597 ótimo
tempo 7h16'02" 6h15'02" Ih45'12"
s: 5ê
L ótimo 1392.139 ótimo

tempo 4h39'09" 5h52'46" 0"
S. 4899,099 3988,617 3684,56]

q 28 33 21

s.l 20i7,209 2i!:iÜlãÕÍ ''liga:iH
L ótimo ótimo ótimo

tempo 7'16" 2'20" 2"
SJ
L 2861.337 1658.758 ótimo

tempo 7h25'57" 16h42'36" Ih19'17"
Sç 4929,118 4002,658 3684,56]
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Tabela 4.4: Solução heurística para a instância A

viagem trai eto demanda distância (km) tempo

 

01 16 17 18 20 ]9
30 2]
04 06 09
05 08 07 03
02 12 ll lO 13
15 14
22 25 26
23 24
27 34
28 29 3]
32 33
38 37
40 39
41 36 35
45 43 44 42
46 47 48
49  

264,723
278,384
226,143
230,267
238,867
232,298
280,259
268,167
313,731
276,962
278,426
374,415
387,382
361,101
312,308
298,644
277,013

9h53'
9h40'
8h43'
8h48'
9h 9'
8h36'
9h48'
9h12'
9h21'
9h43'
8h25'
9h50'
9h52'
9h57'
9h44'
9h37'
6h29'

distância total: 4899.099 km
tempo total: 156h54'
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Tabela 4.5: Solução de Brinati et a/. para a instância A

viagem trajeto demanda distância (km) tempo

 

01 30
06 07
04 05 08 09 02
15 16 10 ll 12
13 14 03
17 18 19 20 21
22 23
24 25 26
27 34
31 28 29
33 48
35 37
32 36 38
39 40
43 41 42 44
47 45 46
49  

282,300
225,930
233,363
243,520
235,205
272,990
268,447
279,979
313,731
276,962
291,234
352,035
378,036
387,382
312,179
309,705
277,013

9h20'
8h52'
8h52'
9h05'
9h14'
9h53'
9h12'
9h47'
9h21'
9h43'
9h02'
9h31'
9h59'
9h52'
9h34'
9h51'
6h29'

distância total: 4940.020 km
tempo total: 157h47'
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Tabela 4.6: Solução heurística para a instância C

viagem trajeto demanda distância (km) tenapo

 

04 05 09 07
02 03 08 06
12 ll lO 17 13
01

14 15 16
18 19 20 21 22
23 24 31
25 27
47 34 28
26 29 30
32 33 46
35 36 37 48
38 39 40 41
45 43 44 42 49 

229,764
230,547
246,024
204,384
240,923
282,093
270,627
294,510
315,722
280,177
304,176
356,801
390,523
342,337

9h33'
9h34'
9h56'
5h17'
9h49'
IOh27'
IOh26'
IOh59'
llh29'
IOh39'
llh13'
llh52'
llh50'
llh32'

distância totali 3ggãlêi
tempo total: 144h43S
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Tabela 4.7: Solução de Brinati et a/. para a instância C

viagem trai eto demanda distância (km) l temúõ

 

06 07
05 08 09 04
02 12 10 ll 13
01 14 15
17 19 20 18 16 03
21 23
24 25 3]
26 27 34 47
28 29 22
30

32 33 48 49
35 36 37 42
38 39 40 4]
43 44 45 46  

225,930
228,751
238,870
232,984
267,869
276,829
280,177
318,815
278,162
265,413
340,028
361,164

ll::;::

9h18'
8h32'
9h36'
9h33'
IOh27'
IOh 9'
IOh19'
llh29'
IOh16'
8h58'
llh38'
llh58'

distância totali 4ÕI
tempo total: 145h
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Tabela 4.8: Solução heurística para a instância F

viagem trajeto demanda  

 

05 06 09
07 08 04
01 14 15
03 16 17 18 20 19
13 10 ll 12 02
23 24 22
21 29 28
25 27
32 33 47 48
30 3]
46 34 35 26
37 36 38 39 40
45 43 44 41 42 49 

228,538
226,143
232,984
265,590
238,867
268,447
286,155
294,510
295,500
265,413
345,172
394,898
342.337

6h50'
6h38'
6h58'
7h51'
7h 6'
7h55'
8h23'
8h37'
8h37'
7h44'
9h59'
llh20'
9h55'

distânilià i
tempo tot
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Tabela 4.9: Solução de Brinati et a/. para a instância F

viagem traj eto demanda distância (km) tempo

 

06 07
01 04 03 08 09 05
lO ll 12 13 02
14 15
16 17 18 19 20
22 23 24
21 25 26
27 33
48 28 29
32 30 3]
47 46 34 35
37 36 38 39 40
45 43 44 41 42 49 

225,930
234,421
239,637
232,298
264,894
268,447
287,255
296,939
297,473
266,689
344,919
394,898
342,337

6h46'
7h I'
7h 8'
6h52'
7h45'
7h55'
8h25'
8h37'
8h40'
7h50'
9h59'
llh20'
9h55'

 
tempo total: 108h18'



Conclusão e comentários anais

Nossos resultados computacionais, ainda que tenham sido superiores aos exis-
tentes na literatura, podem certamente ser aprimorados no futuro. Gos-
taríamos de apontar aqui direções em que esse trabalho pode prosseguir de
forma que o algoritmo branca-and-cut se torne mais eficiente.

Uma possível direção seria incorporar técnicas -- apontadas na Seção 2. 10
utilizadas nos sofisticados algoritmos branca-and-cwt para o Problema do

Caixeiro Viajante que não chegamos a utilizar. Dentre elas acreditamos que
a utilização de um pool de restrições seria particularmente interessante para
o nosso algoritmo.

Além disso, seria interessante investigar outras estratégias de órancÀing.
Aqui, ao invés de transpor técnicas utilizadas para o PCV, parece-nos mais in-
teressante escrever procedimentos observando o que o PRV tem de específico.

Não resta dúvida, no entanto, de que a principal limitação que os algo-
ritmos branca-a7zd-ctzt para o PRV apresentam hoje em dia está no pouco
conhecimento existente da estrutura poliédrica do problema. Uma melhor
caracterização de facetas de poliedros correspondentes ao problema e o de.
senvolvimento de rotinas de separação eficientes são, no nosso entender, o
maior desafio para que o método branca-and-cut tenha o seu potencial explo-
rado de um modo mais pleno para o PRV, assim como ocorre para o PCV

Cabe lembrar que as maiores instâncias do PRV resolvidas na literatura
têm por volta de 50 a 60 vértices, e em alguns casos restrições de tempo não
são consideradas, o que torna o problema mais fácil (compare a tabela 4.1
com a tabela 4.2).

Uma lição clara desse trabalho é que, ainda que muito esforço deva ser
colocado para se resolver instâncias práticas do PRV por b7'anca-and-ctéí, o
método certamente compete com outros utilizados na literatura (como ZprancÀ-

a?zd-bound). Se, por um lado, não é possível hoje achar a solução ótima para

89
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problemas práticos, bons limitantes inferiores e superiores podem ser obtidos
em tempo razoável, o que, para fins práticos, já pode ser suficiente.
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