
 

Pesquisa Operacional Maiores informações 

 
Damaris 

 

www.metaaulas.com.br 

 

  

 

Caixeiro Viajante 

  

1) Joe mora em Perdizes, em São Paulo. No sábado precisa visitar sua 

namorada que mora em Santana; passar na casa de sua mãe, na Saúde 

para buscar suas roupas lavadas; assinar a lista de presença em uma 

atividade da faculdades em SCS e devolver o violão  que havia 

emprestado de seu amigo, que mora no Sacomã . Pode fazer o trajeto 

em qualquer ordem, desde que cumpra todas as suas obrigações. 

A tabela a seguir mostra as distâncias, em km, dos lugares em que Joe 

necessita ir. 

 Perdizes Santana Saúde SCS Sacomã 

Perdizes 0 8 6 16 10 

Santana 8 0 9 20 14 

Saúde  6 9 0 13 5 

SCS 16 20 13 0 5 

Sacomã 10 14 5 5 0 

 

a) Formule um PPI, que ajude Joe a cumprir suas obrigações, 

percorrendo o mínimo trajeto possível. 

b) Qual seria o trajeto (e seu respectivo tamanho), utilizando a 

heurística do vizinho mais próximo? 

 

2) O livro-texto da disciplina propõe uma abordagem Branch-and-Bound 

para o problema do Caixeiro Viajante (PCV). De acordo com a proposta, 

resolve-se inicialmente o modelo inteiro do PCV (ver formulário) sem as 

restrições de eliminação das sub-rotas. Este problema inicial é chamado 

de sub-problema 1 ou SP1. Por exemplo, considere um PCV com 5 nós, 

com a seguinte matriz de custos (em R$) 
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Neste caso, a solução ótima do SP1, fornecida pelo LPSolve IDE, é 

 

  

A partir desse resultado criam-se dois novos sub-problemas com 

restrições adicionais que eliminem uma das sub-rotas criadas – 

normalmente, basta evitar que ocorram soluções com 𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑗𝑖 = 1. 

Cada nova solução que não contiver sub-rotas pode ser aceita como 

“candidata” à solução ótima do PCV. O processo é repetido até que não 

existam sub-problemas a serem resolvidos ou até que se tenha certeza 

de que a solução ótima foi encontrada. 

 

a) Explique por que a solução do SP1  encontrada não pode ser a 

solução ótima do PCV em questão 

b) Para continuar o processo de resolução, deve-se criar dois novos 

subproblemas (2 e 3), acrescentando-se restrições ao SP1. Quais 

restrições devem ser acrescentadas? 

c) Após a resolução dos sub-problemas 2 e 3, obteve-se: 
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Como é possível obter as mesmas respostas sem a inserção de 

novas restrições ao SP1? 

d) A figura a seguir mostra a árvore de sub-problemas obtida durante a 

aplicação do algoritmo discutido anteriormente  

 

Neste ponto da resolução, qual o limite superior da solução do PCV ? 

e) A solução ótima do PCV foi encontrada? 

( ) Sim, correspondo ao nó ____________   ( ) Não 

 

Considere agora que a árvore sub-problemas obtida, tenha sido a seguinte 
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Neste caso, 

f) O nó 7 deve ser ramificado pelo algoritmo? Explique 

g) A solução ótima do PCV corresponde a algum nó desta árvore? Se 

sim, qual? Explique. 

 

PROBLEMA DO TRANSPORTE, ATRIBUIÇÃO E TRANSBORDO 

 

3) PowerCo tem três usinas que abastecem quatro cidades. Cada usina tem capacidade, 
em Kilowat-hora, de suprir 35 milhões, 50 milhões e 40 milhões, respectivamente. O 
horário de pico de demanda de energia nessas cidades ocorrem às 2 PM da seguinte 
maneira: Cidade 1, 45 milhões; Cidade2, 20 milhões; Cidade3, 30 milhões. Os custos de 
enviar energia de cada usina a cada cidade dependem das distâncias, de acordo com a 
tabela abaixo.  
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Formule um PPL com o objetivo de minimizar os custos de envio de energia. Em seguida 

interprete o problema como um problema do transporte. 

 

4) Interprete o modelo a seguir como um problema de transporte balanceado 

 

5) Durante os próximos dois meses, uma empresa pode produzir até 50 uni-
dades/mês de um produto ao custo unitário de R$ 12,00 durante o primeiro mês e 
de R$ 15,00 durante o segundo mês. Um cliente pretende comprar até 60 
unidades/mês da empresa, durante os próximos dois meses, pagando R$ 20,00 por 
unidade primeiro mês e R$ 16,00 por unidade no segundo mês. O custo de se 
manter uma unidade de produto em estoque de um mês para o outro é de R$ 
1,00. Formule um problema ba-lanceado de transporte cuja solução maximize o 
lucro da empresa, apresentando a res-posta sob a forma de uma tabela de 
problema de transporte. 
 

 

 

 


